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ةو  ري َُ ٜو  ٌؾ ِي ٌٚم  صي

ـَ افَ  َي  ٌٚب تي ٌُ ظي سٌ ادً  دَّ

ٍٔتف, افتًَّريػ بف) تٚريخ  فٌٚتف اّصِٜٔ, ًُمتقيٚتف, أؿًٚمف, ,أمه

 (... إفخ إثٌٚت حتريٍف خمىقضٚتف, ؿٕٚقق أشٍٚرك, ,ترمجٚتف, ـتٚبتف

 

د ُمّقد ًمهىٍك صٚهغ َّّ  ـتٌف افًٌد افٍَر إػ اهلل: ًُم
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مٜ  ادًَدِّ

,  ًمٌوؾ ففمـ هيدك اهلل ؾال, لًٕقذ بٚهلل تًٚػ مـ ذلر أنًٍْٚ لمـ شّٔٚت أظامفْٚ, لًٕتًغ بف لًٕتٌٍرك, احلّد هلل ٕحّدك

ٚه مرصداه  ٍٔ لصؼٍٔف مؼـ خَِؼف , لأصؼٓد أق ُمّؼداه ظٌؼدك لرشؼقفف, لأصٓد أق ُ إهل إُ اهلل لحدك ُ ذيؽ فؼف, لمـ يوِؾ ؾِـ جتد فف لف

َِّغ افرشٚفٜ, لخِِٔف , لجٚهؼد   اهلل حؼؼ جٓؼٚدك حتؼك  تؼٚك افَٔؼغ, لُمك افيِّٜ, ؾُنػ اهلل بف افٌّٜ, لٕهح اّمٜ, لأدم اّمٕٜٚ, ب

 .لـِّتف أخَٚهٚ إػ مريؿ لرلح مْف, صٓد أق ظًٔك ابـ مريؿ ظٌد اهلل لرشقفف لأ

 ...ثؿ أمٚ بًد 

ٌة أي  »  ٚدي ٓي ؼ افنَّ ٌٛ لي َٔؼ ٌي ؼٌٚغي اَف اّيَرٌض ظي ٌت لي ا قي ّي ؼ ًَّ ري اف
ؼٚضٌ ٌؾٔؼؾي ؾي ا إٌَهي ٌِٔؼؾي لي ٚ ُي ٌمٔ ٌِٔؼؾي لي ا بَّ ٌجَزي ؼؿَّ ري ًٓ َِّ ؼؼاف ـي ؼٌٚدؿي ٌؾؼٔامي  ٌي ؼَغي ٌظ ؼًؿ بي ًُ َ ٝي حتي قا ًٕٚ نَؼ

ققي اَهٌدٌن  ًٍ تيٌِ َ ـي احَلي  ٌؾٌٔف َيي ٚ اَخًتٌِػي ٌؾٌٔف ٌم ي
ٌ

َدٌ ح َّٕؽي هي ٌَ٘ذٌٕؽي إٌ ٔؿى  نؼِّ بٌ ٌَ تي ًَ طى ًم ا ًٚء إٌػي ٌسي ـَ تيني  (.1847-صحٔح مًِؿش )مي

س»مؼؼٚذا تًؼؼرؽ ظؼؼـ  ة مؼؼـ افَؼؼر ق ا شافُتؼؼٚب ادًَؼؼدَّ ؼؼٚبَٜ ًمًؼؼتّدَّ ًَّ ؼؼامليٜ اف ًَّ ًتؼؼٛ اف ًُ فُؼؼريؿ لاّحٚديؼؼٞ ؟ ـؼؼؾ مؼؼٚ ًٕرؾؼؼف ظؼؼـ اف

ؾ مؼٚ جؼٚء   افَؼر ق افُؼريؿ  ًٕهؼدِّ ؼد ابؼـ ظٌؼد اهلل, افٌَّْقيؼٜ افؼؼيٍٜ, لٕحؼـ  َّّ ؼٌٚدؾ افؼذن ُ يْىؼؼ ظؼـ احؼقم, ًُم ؾ افهَّ ًٕهؼدِّ لُ صؼٍؽ, ل

 يَقـ اهلل ظزَّ لجٍؾ   ـتٚبف افُريؿ: .☺رشقـ اهلل لمهىٍٚك 

ؼٚقي ﴿ ـي ؼَد  ؿي ؼَؿ لي ًُ َ في ٌمًْؼقا َٗ ؼققي أيق ًي ًً ّي َى تي ؾي ؼققي أي ًّ ِي ًَ ًهؼَؿ يي ؼقًك لي ًِ َي ؼٚ ظي ؼؼٌد مي ًَ ؼًف ٌمؼـ بي ٕي ًؾق رِّ ي ًُ  ًثؼؿَّ 
ٌ
ٍُ ؼاليفي ا ـي ققي  ًً ّي ؼ ًَ َؿ يي ًٓ ؼؼَْ ٌريؼؼو مِّ ـي * ؾي ؼؼٌذي َ افَّ ؼقا ًَ ا في إٌذي لي

 َٔ ِي ً ظي ٍُ تيحي ا ًؿ باٌمي ؾي ًثقَني دِّ تًحي َ أي ًَضى ؿيًٚفقا ي بي َؿ إٌػي ًٓ ًو ًَ الي بي ا خي إٌذي َّْٚ لي َ  مي َ ؿيًٚفقا ًْقا ؼققي  مي ًِ ٌَ ًَ ؼالي تي ؾي َؿ أي ًُ بِّ ؿ بٌٌف ٌظْدي ري ـً ق آجُّ ًٔحي
َؿ فٌ ؼققي * ًُ ًّ ِي ًَ ُي يي أيلي

ًٌِْؼققي  ًَ ؼٚ ًي مي ؼلقي لي ؼٚ ًيٌنُّ ًؿ مي ِي ًَ ي يي ٍُ ًيُّْؼققي * أيقَّ ا إٌَق ًهؼَؿ إٌَُّ يي ؼٌٚنَّ لي مي تيؼٚبي إٌَُّ أي ٌُ ؼققي اَف ًّ ِي ًَ ُّٔؼققي ُي يي َؿ ًأمِّ ًٓ ٌمؼَْ ؼذٌ * لي َِّ َيؼؾو فِّ قي تيؼٚبي ؾي ٌُ ًٌؼققي اَف ًت َُ ـي يي ي

 َٝ ٌي تي ـي  َّٚ ًؿ ِّمِّ َيؾو حَّ ٌِٔاله ؾيقي ٚه ؿي ْ ّي لَا بٌٌف ثي ً ٔيَنسي
 فٌ
ٌ
ٍُ ـَ ٌظٌْد ا ا ٌم ؼذي قًفققي هي ًَ ٖيجٌَدهيٌَؿ ًثؿَّ يي ًٌققي بٌ

ًٌ َُ َّٚ يي ًَؿ ِّمِّ َيؾو حَّ لي جٌَدهيٌَؿ لي  [79-75]افٌَرة :  ﴾أي

ًؾق﴿ يرِّ ًُ ًٚدلَا  ـي هي ٌذي ـي افَّ ؿَ مِّ ٌٓ ؼْيتٌ ًٌ َخ ٖي ٚه بٌ ؼ ٍٔ اٌظْٚي في ري عى لي ّي ًَ َري ًم َع ؽي ّي اَش َْٔٚي لي هي ظي ْٚي لي ًَ
ٌّ

قًفققي شي ًَ يي ٌف لي ًٌ ٌو ا قي ـ مَّ ؿي ظي
ٌِ ُي ؼَق  قي اَف في ـٌ لي ي ٚه ٌ  افؼدِّ ْؼ ًَ ضي لي

في لي  أيَؿقي ًَؿ لي َراه حَّ ٚقي خي ُي ٚ في ٕي إًيَر َع لي ّي اَش ْٚي لي ًَ أيضي ْٚي لي ًَ
ٌّ

َ شي ًَؿ ؿيًٚفقا ٌِٔاله أيَنَّ ٌمًْققي إٌَُّ ؿي َٗ ٌرٌهَؿ ؾيالي ًي ٍَ ًُ ً بٌ ٍُ ًؿ ا ًٓ ْي ًي ٌُـ فَّ  [46]افًْٚء :  ﴾في

ؼق﴿ ًً ٕي ٌف لي ًٌ ٌوؼ ا قي ؼـ مَّ ٌِؼؿي ظي ُي ًؾؼققي اَف رِّ ي ًُ ٜه  ٔي ٌٚشؼ ًَؿ ؿي ًِقَبي ْٚي ًؿ َِ ًي جي ًهَؿ لي ًَّْٚ َؿ في ًٓ ٔثيٚؿي ؿ مِّ ٌٓ ٌو ََ ٕي ٌاٌمي  ؼزي ؾي ُي تي ؼًرلَا بٌؼٌف لي ِـّ َّؼٚ ًذ ٚه ِّمِّ ٍيؼ َ حي ٜى ا ٌِْيؼ آ ي خي ؼذي ٌِؼًع ظي ـً تيىَّ ا

ٌْغي  ًٌ ُّٛ اَدًَح
ٌ ًُ ي  ٍُ َح إٌقَّ ا ٍي اَص َؿ لي ًٓ َْ ًؿ ؾيَٚظًػ ظي ًٓ َْ ٌِٔاله مِّ َؿ إٌَُّ ؿي ًٓ َْ ؼًرلَا * مِّ ِـّ َّؼٚ ًذ ٚه ِّمِّ ٍيؼ َ حي ؼقا ًً ْي َؿ ؾي ًٓ ؼٚؿي ٕيٚ ٌمٔثي ؼَذ م أيخي ٚري ٕيهي  َّٕٚ َ إٌ ـي ؿيًٚفقا ٌذي ـي افَّ ٌم لي

 َٔ َيْٚي بي ٖيَؽري ققي بٌٌف ؾي ًً َهْي َ يي ًٕقا ٚ ـي ً باٌمي  ٍُ ًؿ ا ًٓ ًّ ٌِّ َقؽي ًيْي شي ٌٜ لي ٔيٚمي
ٌَ َقٌف اَف ٚء إٌػي يي وي ٌَ ٌي اَف ةي لي الي دي ًي ًؿ اَف ًٓ  [14-13]احِٚدة :  ﴾ْي

ؼؼؾى  ش19932»خًمؼؼزاه ظؼؼـ افَّْهؼؼٚرم,   احلؼؼديٞ افؼؼذن أخرجؼؼف اُمؼؼٚف أ ؼؼد   ًمًؼؼْدك  ☺لؿؼؼٚـ رشؼؼقـ اهلل  ٌي ـٌ جي ؼؼٌٚذ َبؼؼ ًي ـَ ًم ؼؼ ظي

ـي  ٚ  ؿي
ٌ
َُّ ٌٌلُّ ا ٕي ـي  ٚ َِّؿ-: ؿي شي ٌٔف لي ِي ذَّ اهلًل ظي ًؿَ » -صي ًؾقا ـٌتيَٚبي رَّ امي حي ـي َؿ  ٌٓ ٌِ ٔيٚ نٌٌَ ذي أي ًبقا ظي ذي ـي ًَؿ   ش.إٌَنَّ
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ؼس افؼدـتقر ؾريؼز صؼّقِٔؾ  ٌَ ب هؼذا افُؼالف, ؾْجؼد اف ظٜٔ لؽرهٚ افُثر, ٕجد مـ ادًٔحٔغ مـ ًيُذِّ ٜ افؼَّ لرؽؿ هذك اّدفَّ

ٚ ٕ] يَقـ: ـ أق هذا هق افُتٚب ادًهقف لادقحك بف مـ اهللإْٕ ٚه  ٗم ك يقمٔ . لظذ لافرلح افَدس يَقدؿ ليرصدؿلافذن جيٛ أق تَرأ

ظٚءات ؽرك بال رليٜ أل تٍُر. ك ألُه حتك يًتىٔع أق ُُؿ بًٍْف لُ يُقق مُرراه ُدِّ  [1][مـ ًيريد أق هًيٚمجف أق يَرأ

ص متَّك ًمرج ُّّ ًَ ٚه أقَّ اف ظؼٚء ظؼٚجز ظؼـ أق َيزٕؼٚ ]ٚق يَقـ: لٕجد أجو ظٚء )أن: افتَّحريؼػ( بٚضؼؾ لبٌؼر دفٔؼؾ ّنؼف ادِّ هذا اُدِّ

. أل ادقوع ادقجقد   افُتٚب ادَدس افذن تؿ ؾٔف افتحريػ, أل حتك ادُٚق افذن تؿ ؾٔف افتَّحريػ, أل زمٚق افتَّحريػ ادزظقفظـ 

ك ـَ افؼذن ؿؼؼٚف بؼف لأجؼؼرا ؼ ُ تقجؼؼد أن ًٕؼخٜ مؼؼـ , هؼؾ هؼؼق فِٔٓؼقد أف فًِّؼٔحٔغ ؟ . ـؼؼام أنؼف دهؼؼِحٜ مؼـؿ . ـؼام أق افتحريؼػ افؼؼذن تؼمي

ظٚء ـ أل ًتيٓر هذا اُدِّ ظقق هذا افتحريػ ُ يًرؾقق بقاضـ اّمقر افُتٚب تد ظٚء بٚضؾ ّنف بال دفٔؾ. لمـ يدَّ . فذفؽ َٕقـ هذا اُدِّ

ًشؾ ظ ذ افًٓؼد ادديؼد لشؼِّقك فْؼٚ بؼال حتريؼػ أل تٌؼديؾ حؼرؽ لاحؼد ؾٔؼف. لـٔػ حٚؾظ افٔٓقد ظذ افًٓد افَديؿ ـام حٚؾظ اِبٚء افرُّ

ٚه بال حتريػ أل تٌديؾـام أنف   [2][.بَّٚرٕٜ افًْخ افَديّٜ مع افسمجٚت احلديثٜ ٕجدهٚ مىٚبَٜ متٚم

ٚه دلمٚديقس افرزيَل يَقـ:  ذ ظؼدف ُ يقجد دفٔؾ ظ ,إق يد اهلل حٍيتف لإػ اِقافُتٚب ادَدس ـتٚب ثٚبٝ, ]لٕجد أجو

ؼؼف إػ افُتؼؼٚب ادَؼؼدس, ؾٓؼؼل اختالؾؼؼٚت صؼؼُِٜٔ تٌؼؼدل صؼؼحٜ افُتؼؼٚب ادَؼؼدس أل اختالؾؼؼف ظؼؼـ ادخىقضؼؼٚت اّصؼؼِٜٔ , لأن أشؼؼِّٜ ًتقجَّ

ٍٔٚت ؾًٔتىٔع أق يدرؿ. ؼ لفُْف ظْدمٚ يدرس احلٔث ِّّ  [3][فَِٚرئ افًىحل ؽر ادًتً

ؿْٚ ؽؼؼر ادؼؼ ؼؼٜ لافزاهؼؼغ حتؼؼك ًيهؼؼدِّ شؼؼقـ اّمؼؼغ إذق, ظِْٔؼؼٚ أق ٕؼؼٖأل بّٚدفَّ ؼؼٜ ☺ٗمْغ بؼؼٚفَر ق افُؼؼريؿ لافرَّ . لهؼؼؾ ًهْؼؼٚؿ أدفَّ

ٚ﴿أؿقم مـ صٓٚدات ادًٔحٔغ أصحٚب افُتٚب أنًٍٓؿ ؟  لاهلل ظزَّ لجٍؾ يَقـ:  ٓي
َهٌِ ـَ أي ٌٚهدو مِّ دي صي ٌٓ صي  [26]يقشػ :  ﴾لي

س, لمؼؼدم أمٍهٔؼؼٜ هؼؼذا لفُؼؼـ ؿٌؼؼؾ أق ٕؼؼٖأل بّٚدفؼؼٜ لافزاهؼؼغ مؼؼـ ـؼؼالف ًظِؼؼامء ادًؼؼٔحٔغ, ؾِْؼؼدرس ألُه مؼؼٚ هؼؼق ا فُتؼؼٚب ادًَؼؼدَّ

تٌؼٛ فٌٚتؼف اّصؼِٜٔ, لمؼٚ هؼل ًُمتقيٚتؼف,ل أؿًؼٚمفافُتٚب ظْد ادًٔحٔغ, لمٚ هؼل  ـً َِّؿ ظؼـ   ترمجتؼف, لمراحؼؾ ,لـٔؼػ  ٚيؼٜ ٕؼتُ ثؼٍؿ   افِّْٓ

 لٕٖأل بٖؿقاـ ًظِامء مًٔحٔغ ًيثٌتقق حتريٍف   خمىقضٚتف,

ٚه ظؼؼؼؼذ أن تًَِٔؼؼؼؼٚت صخهؼؼؼؼٜٔ مِّْؼؼؼؼل, لفُْٓؼؼؼؼٚ بٚفُٚمؼؼؼؼؾ ظٌؼؼؼؼٚرة ظؼؼؼؼـ اؿتٌٚشؼؼؼؼٚت ًظِؼؼؼؼامء مًؼؼؼؼٔحٔغ  هؼؼؼؼذا افُتؼؼؼؼٚب ُ ُتؼؼؼؼقن إضالؿؼؼؼؼ

ؼ أل أؾٓؼؿ افُؼالف ـؼام ًأريؼد,  ْؼل ًأؾنِّ َّٕ س, ؾِؼؿ أصؼٖ إوؼٚؾٜ أن تًَِٔؼٚت صخهؼٜٔ حتؼك ُ يؼٖأل أحؼدو ليَؼقـ إ يتُِّقق ظؼـ افُتؼٚب ادًَؼدَّ

ِامء اد ًً ؼقف لفُِّْل  ثرت أق أمجع ظدداه ـٌراه مـ اُؿتٌٚشٚت مـ ـتٚبٚت اف ًِ ًً ًٔحٔغ, حتتقن ظذ ـؼالف لاوؼح لسيؼح بًخًهؼقص اف

ًًٕخف ... إفخ ِامء ادًٔحٔغ بخهقص حتريػ خمىقضٚت افُتٚب لاختالؽ  ًً ٚيٜ أتٔٝ بُالف اف  افُتٚبٜٔ ادًختٍِٜ, ثٍؿ   افِّْٓ

ٚه فقجٓؼف افُؼر ٌَّؾ مِّْل هذا افًّؾ, لأق جيًِؼف خٚفهؼ يؿ, لأق يُؼقق هؼذا افُتؼٚب أشٖـ اهلل افًئؿ رٍب افًرش افًئؿ أق يتَ

دهٚ ٌْٕٔٚ افُريؿ بّثٚبٜ  ِـّ دهٚ افَر ق افُريؿ لًيٗ ُِّ  .☺ادْٚرة ادًٓديٜ إػ احلََٜٔ افقاوحٜ افتل ًت

                                                 
1

 .42صؼ -, مىًٌٜ ألتقبرٕٝ افُتٚب افٍريد لافدؾٚع ادجٔدافدـتقر ؾريز صّقِٔؾ:  

2
 .16, 15صؼ -, هٚرمقن فِىٌٚظٜ ظهّٜ افُتٚب ادَدسافَّص متك ًمرجٚق:  

3
 .226صؼ -, دار اّنٌٚ أنىقٕٔقس لاّجٔٚـ افُتٚب ادَدس ظز افَرلقدلمٚديقس افرزيَل:  
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 ؿٌؾ أق تٍتح افُتٚب ادًَدَّس

ؽ إػ افُتٚب ادَدساّب اشىٍٚق ذبْتٔٔف:  س: إق افُتٚب ادَدس ؿٌؾ أق تٍتح افُتٚب ادًَدَّ ]. 9صؼ -, دار ادؼؾ بٌرلت تًرَّ

ٍٔام افًٓد افَديؿ,  اه ُ ش ٚه لُمرِّ ٚه أق ًهْٚؿ ـٚتٛ يٌدل ؽريٌ . فديْٚ ؾُرة ظْف, لإق غ ٍٕتحف ؿط, ّنف جزء مـ تراث افٌؼيٜ. لًِٕؿ أجو

ءة بًض ٕهق صف. لـثراه مٚ ظدداه ـٌراه مـ ادٗمْغ, ظذ اختالؾٓؿ, يًتنٓدلق بف ظذ أنف ـتَٚبؿ ادَدس. لًّٕع   افًُْٜٔ ؿرا

ٕٚ ظْف ؾُرة ؾٔٓٚ رء مـ افًحر,  ٚه ـقَّ ٚه »فُقٕف ـتٚب ش ٚه مـ ـتٚب افتًِٔؿ ٌٕحٞ ؾٔف شًمَدَّ ٍْٚ مٗمْغ, ظـ ـِّٜ اهلل, لًٍٕدك ٕقظ ـً , إق 

ٚه   اّخالؾ ادًٔحٜٔ.  ش, لإذا ؾتحْٚكادًٔحل أل ـتٚب هي ٚه مـ احٚيض  ؾْٕ٘ٚ ٕجد,   افًٓد افَديؿ,  أخذٕٚ افدَّ ,  ُ ؾِٚدة حٚؿهه

ٚه لاظتداءات, لرلايٚت مـ أخالؿٜٔ ؿديّٜ ؿد ختٍىٚهٚ افزمـ ْٔٚهٚ "مزامر", لؿهِٚد ؽريٌٜ ُ حتِّْٚ ظذ افهالة, لحرلب َّّ , لإق ش

ج تدليْٓٚ 73.. لفُـ هؾ هق ـتٚب ؟ إٕف, ؿٌؾ ـؾ رء, مُتٌٜ:  ـتٚبو ًُمرِّ ...  لٕهِٚح مـ أخالؿٜٔ مٌٌوٜ فًِْٚء ٚه يتدرَّ ظذ  ـتٚب

 [أـثر مـ أخػ شْٜ.

 لافتًَّريػ بف أمهٜٔ افُتٚب ادًَدَّس

, ؾٓل مٗشًٜ ظذ افهخر ادْٔع ادًٔحٜٔ ديٕٜٚ ـتٚبٜٔ]. 5صؼ -, ط. دار افْؼ اّشٍَٜٔ افقحل اُهلل فُِتٚب ادَدس رثر بْٔؽ: 

ح افوخؿ فِحؼ ادًٔحل  .لَٕىٜ افٌدايٜ فُؾ ًمْٚؿنٜ ظَٔديٜ جيٛ أق تُقق افُتٚب ادَدسفُِتٚب ادَدس.  يَقف لـؾ هذا افكَّ

 [.ليثٌٝ أل يًَط ظذ أشٚس افقحل اُهلل فُِتٚب ادَدس

, ـتٚب افهدارة ظْد ادًٔحٔغافُتٚب ادَدس ]. 11صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ: 

فُِّٜ يقٕٕٜٚٔ اّصؾ, مٖخقذة مـ ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ أخرم مًْٚهٚ بردن. ( أن: افُتٚب افرشّل. لاBibleلؿد ًدظل "افُتٚب" )

ؿ افُتٚب ادَدس إػ ؿًّغ ًَّ , دُفٜ ظذ أق افًٓد أهؿَّ أحداثٓام. ؾٚفًٓد افَديؿ يدلر حقـ افًٓد افًٓد افَديؿ لافًٓد ادديد: لًيَ

ٛى ظذ يد مقشك. لافًٓد ادديد يدلر حقـ افًٓد افذن   [ؿىًف اهلل فٌِؼيٜ مجًٚء, ظذ يد ادًٔح.افذن ؿىًف اهلل فنً

ُتؾ افُتٚب ادَدس ]. 23, 22صؼ -,  ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ هؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟ًمراجًٜ اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: 

دةؾٚفُتٚب ادَدس ظٌٚرة ظـ جتّٔع أشٍٚ, لفف ـرامٜ أـثر بغ مهٚدر افتَِٔد. ادُٕٜٚ اّلػ بغ مهٚدر افتَِٔد ؾقجقدك . ر ًمتًدِّ

دة لـؾ شٍر فف ًُمتقم ِّمٔز: ـُتٚب لاحد طٚهرة حديثٜ جٚءت ٕتٔجٜ ُخساع ضٌٚظٜ افُتٛ .   افُتٚب ادَدس ٕرم أشٍٚراه ًمتًدِّ

ٕجد افتٚريخ لاّصًٚر لاّؽٚن لاحلُّٜ لافًٍٍِٜ لجمّقظٜ ؿهص. ـام ٕجد اّنٚجٔؾ افتل هل تًٌر افًُْٜٔ ظـ يًقع ادًٔح 

ًشؾ.مـ ه ٚه رشِٚؾ ـتٌٓٚ افرُّ  [ق ؟ مٚ هل تًٚفّٔف ؟ لمٚذا ؾًؾ ؟ لٕجد أجو
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افًُْٜٔ اّرثقذـًٜٔ ]. 23, 22صؼ -,  ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ هؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟ًمراجًٜ اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: 

( مٖخقذة Traditionتَِٔد ؟ ـِّٜ "تَِٔد" )تًر   حٔٚهٚ لؾؼ افتَِٔد ادَدس, لفُـ افُثرلق ُ يًتىًٔقق تًريػ مٚ هق اف

(, لؿد لردت هذك افُِّٜ ـثراه   افُتٚب ادَدس Paradosis( افتل هل ترمجٜ فُِِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ )Traditioمـ افُِّٜ افالتْٜٔٔ )

َِّؿ مـ صخص فنخص مٚ ًيً( لهذك افُِّٜ تًْل   مًْٚهٚ احلر  15:  2تس  2, 23:  11ـق  1, 2:  11ـق  1)  احٚمش: راجع 

َِّؿ افًهٚ   شٌٚؾ افتتٚبع َِّد» ذنافقء اف. ـام ًتً ِِّّف افنخص )أل ادجّقظٜ( فنخص  خر )أل دجّقظٜ أخرم(. شًيَ  [هق مٚ ًيً

ٍٜٔ اُـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )ادزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ تًِٔؿ لصؾ  افتََِّٔد هق ـٍؾ ]. 55صؼ -, اف

ًشقيل لاِبِٚل س, إفْٔٚ ظـ ضريؼ افتًَِّٔؿ افرَّ ٜه   افُتٚب ادًَدَّ ,   مقوقظٚت ًربَّام غ ًتذـر   افُتٚب, ؽر افُالف افذن ًتٌرؿي فْٚ ـتٚب

ٚ ُ تتًٚرض مًف   رء س. لافزلتًتٕٚٝ ُ يٗمْقق بٚفتََِّٔد. لفَُّْٓ افقوع يسـقق ـٍؾ  , لَبذالُ يِتزمقق إُ بٚفُتٚب ادًَدَّ

ٚبَٜ فًُِْٜٔ:  ًٍ اث افذن ترـتف اّجٔٚـ اف ًشؾافسُّ شٜ,  بٚء افًُْٜٔ اّليل, ـؾ مٚ ترـف اِبٚء افرُّ لافَقإغ لافًُّْيؿ , لادجٚمع ادًَدَّ

ًًٕيؿ, افًُْٜٔ قس لمـ  ًَ ٍِٓٚلمٚ   افًُْٜٔ مـ ًض . لشٌْحٞ ًهْٚ مقوقع , لمٚ أخذٕٚك مـ تًِٔؿ صٍٚهل ظز هذك اّجٔٚـ افىَّقيِٜ ـ

يًٜ ادُتقبٜ, ـٚق ظع يٍد مقشك يرجع إيل أجٚف أبْٔٚ  دف, لافتََِّٔد هق أؿدف مـ افُتٚبافتََِّٔد.  : فًٍؾ أؿدف مٚ لصؾ إفْٔٚ مـ افؼَّ

َـّ افتََِّٔد أؿدف مـ هذا بُثر.  ُؽ ا ت ظع افٌَّْل, افذن ظٚش   افَرٕغ اخلٚمس ظؼ لافرابع ظؼ ؿٌؾ ادٔالد, لفُ ْغ مرَّ ًِّ ف

ّر مـ جٜٓ: ؾّـ افذن ـٚق يَقد تٍُرهٚافٌؼيٜ بدلق ذيًٜ مُتقبٜ.  يًٜ اّدبٜٔ) افوَّ ل افؼَّ َّّ , لافتََِّٔد مـ جٜٓ أخرن(, لًيً

 [.لهق تًِٔؿ جٔؾ دٔؾ  خر

ادهٚدر اخلًّٜ ]. 21ػ إ 14صؼ -,  ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ هؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟ًمراجًٜ اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: 

ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ  شفٔتقرجٔٚ»افؼ : لهل ادهدر افثٚن فِتَِٔد   افًُْٜٔ. افِٔتقرجٔٚ -2 )...( افُتٚب ادَدس -1فِتَِٔد ادًٔحل: 

ّؾ   ؾٚفِٔتقرجٔٚ حت. ظّؾ افًُْٜٔ حغ جتتّع فتُقق صًٛ اهلل لتًٌد اهلل. فٔتقرجٔٚ افًُْٜٔ هل شافًّؾ افنًٌل افًٚف»مًْٚهٚ 

ر جمِّٓٚ ـؾ افهِقات افًُْٜٔ افًٚمٜ : خدمٚت شٚظٚت افٔقف )افًقاظل(, أجٚف اّشٌقع, أجٚف اّظٔٚد لادْٚشٌٚت افًُْٜٔ لاّها

ؾٚدجّع هق ظٌٚرة ظـ اجتامع :  ادهدر افثٚفٞ مـ مهٚدر افتَِٔد هق ادجٚمع افتل ظَدهٚ افًُْٜٔ. ادجٚمع -3 افًُْٜٔ. )...(

ة جمٚمع خالـ ظىقا افًِىٚق   افًُْٜٔ فَٔررلا مٚ هق أمغ فتَِٔد افًُْٜٔ لمٚ هق فٔس ـذفؽحُٗء افذن أً  . )...( لـٕٚٝ هْٚؿ ظدَّ

ؿقإغ إيامق حٔٚة افًُْٜٔ افىقيِٜ, لؿد ألجدت حِقُه فُثر مـ ادًِٚؾ. لحِقـ تِؽ ادًِٚؾ افتل ًضٌرحٝ جٚءت   صُِغ: 

(Creedsلؿقإغ جمٚمع ) (Canons)  )...(4- بع فِتَِٔد افُْز افَديًغ ٚه  -: ادهدر افرا هق حٔٚة  -لهق مهدر ًمزدلج أجو

ٓٚت»لتِؽ ادجّقظٜ توؿ بًض ) شاِبٚء»لتًٚفٔؿ جمّقظٜ مْٓؿ افذيـ ًّٕٔٓؿ بؼ , افَديًغ َّْٜٔ شاّمَّ (. )...( لتقجد جمّقظٜ ًمً

ٔٓؿ  ِّّ ًًٕ ٚه صٓد فتَِٔد افًُْٜٔ مـ خالـ تًِّٔف ُيامق  ش بٚء افًُْٜٔمـ », لظْدمٚ َٕقـ شاِبٚء»مـ هُٗء افَديًغ  َٕهد صخه

ٚه يُقق ؿد صٓد حذا افتًَِّٔؿ بٖتًٚب ـثرة أل بتَديؿ حٔٚتف ًٍٕٓٚ.  ؾٚع ظْف بحُّتف لؽٚفٌ ـٍ افُْز -5افًُْٜٔ أل افدِّ : )...( افٍ

ـٍ   تًريٍف هق اشتخداف اّصٔٚء احٚديٜ ـقشِٜٔ فإلظالق ظـ افرَّ  د تزيغ ثٕٚقن أل لافٍ ب. إذاه ؾٍل اّرثقذـًٜٔ افٍـ فٔس جًمرَّ
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: لهل افىريَٜ افتل ًيرشؿ َبٚ ألُه اّجَقٕٚتحِٜٔ, بؾ رء   صِٛ مٍٓقمْٚ ظاٍم ًٕرؾف ظـ ـٍٜٔٔ إظالق اهلل فْٚ ظـ ًٍٕف. )...( 

ٚه ادقشَٔك افًُْٜٔصُؾ ادًٔح لأحداث حٔٚتف لأمف لافَديًغ.  ردات ٍافتل ًتَٚـ َبٚ أخحٚق افًُْٜٔ لاد : لهل افىريَٜثٕٚٔ

ه افٌْٚء افُْزادًتخدمٜ   افِٔتقرجٔٚت افًُْٜٔ.  : ؾحتك افىريَٜ افتل ًتٌْك َبٚ افًُْٜٔ بحًٛ افتَِٔد صٓٚدة لاوحٜ لأخرا

 [ُيامق افًُْٜٔ ـام اختزهٚ افًُْٜٔ ظز افًهقر.

سمٗفٍِّق   افُتٚب ادًَدَّ

ٜ ]. 9صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس:  ًَِٕل ٕيرة ظٚمَّ ظْدمٚ 

ًٕالحظ مـ افقهِٜ اّلػ  ٚه لاحداه ظذ افُتٚب ادَدس  تٌٝ بَِؿ  مُتٌٜ. لفُْف أنف فٔس ـتٚب ـً ٚه ـثرة  ًتٌ ـً ٍتٚب ـثريـتنّؾ  ظذ مر  ـً

 [.ظهقر ضقيِٜ

ًيًتز افُتٚب ادَدس هق أؿدف ]. 9, 8صؼ -, ط. ـًْٜٔ مٚر مْٔٚ بٚفٍٔقف أصٚفٜ افُتٚب ادَدس لاشتحٚفٜ حتريٍفافَّص بقُ ظىٜٔ: 

حقايل شْٜ  ـٚق افَديس يقحْٚ, ل خر مـ ـتٛؿٌؾ ادٔالد,  1555, حقايل شْٜ ؾٖلـ مـ ـتٛ اّشٍٚر هق مقشك افٌْل -افُتٛ 

ٚه , شْٜ 5165يًْل اشتٌرؿٝ ـتٚبتف حقايل مٔالديٜ.  155 مجًٔٓؿ لبال اشتثْٚء ـٕٚقا مـ  لاصسؿ   افُتٚبٜ حقايل أربًغ ـٚتٌ

شٜ داؾًقا ؾٔٓٚ ظـ احلؼ لادٌدأ.  [افَديًغ افذن ظٚصقا حٔٚة ًمَدَّ

س:  هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔترمجٜ اافُتٚب ادًَدَّ مٚ هق ]. 29صؼ -مجًٔٚت افُتٚب ادَدس   ادؼؾ  مدخؾ إػ افُتٚب ادَدس, ,فرَّ

ًَِٕٔٓٚ ظذ افٍٓرس فْرم أنف "مُتٌٜ", اف . لإق رجًْٚ إػ مداخؾ هذك بؾ جمّقظٜ ـتٛ خًمتٍِٜ جداه ُتٚب ادَدس ؟ تٍُل ٕيرة 

د هذا إُىٌٚعافُتٛ,  َـّ ٛ إػ ظؼات. ذفؽ أَنٚ متتد ظذ أـتٖ ًي  بًوٓٚ ًلوع بٚفًزيٜمـ ادٗفٍِّغ ادًختٍِغ.  ثر مـ ظؼة ؿرلق لًتْ

ٚه , لهل تْتّل إػ لبًوٓٚ اِخر بٚفٔقٕٕٜٚٔ( بِٚرامٜٔ بًض ادَٚضع)مع  , ـٚفرلايٜ افتٚرَئٜ لجمّقظٜ أصد افٍْقق اّدبٜٔ اختالؾ

 [افَقإغ لافقظظ لافهالة لافَهٔدة افنًريٜ لافرشٚفٜ لافَهٜ.

أـثر مـ أربًغ صٚرؿ ]. 21ؼص -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ٚه  . ؾّْٓؿ ادِؽ ـام ـٕٚقا ظذ درجٚت ثَٚؾٜٔ ًمتٍٚلتٜ جداه , لؿد جٚء هُٗء مـ خٍِٔٚت خًمتٍِٜ  تدليـ افُتٚب ادَدس.  صخه

لمْٓؿ افىٌٔٛ لمْٓؿ رجؾ افًٔٚشٜ, ـام ـٚق مْٓؿ راظل افٌْؿ لصٔٚد افًّؽ   لمْٓؿ مـ ـٚق ظذ درجٜ ظٚفٜٔ مـ افثَٚؾٜ   

ه مـ افتًَِّٔؿ.ظ ٚه لاؾرا ـَ غ يْؾ ؿًى  [كك, ـام ـٚق مْٓؿ مي

س:  هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔترمجٜ افافُتٚب ادًَدَّ أشٍٚر ]. 29صؼ -مجًٔٚت افُتٚب ادَدس   ادؼؾ  مدخؾ إػ افُتٚب ادَدس, ,رَّ

ريـ ل مٗفٍِّغافُتٚب ادَدس هل ظّؾ  ؿ فًٚق حٚـ اهلل   لشط صًٌٓ ًُمرِّ , فُْٓؿ ظذ ـؾ طٍؾ ظدد ـٌر مْٓؿ جمٓقُه ؿ. ًظرؾقا بَٖنَّ

 [حٚـ, غ يُقٕقا ًمٍْرديـ, ّق افنًٛ ـٚق ًيًٕٚدهؿ.
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د افُتٚيب ُ ًيَهد َبٚ مًْك شٌِل بٖن حٚـ]. 258صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  , ظٌٚرة افََّْ

راشٚت فٔس هق افََّْض ل س, ؾٚحدؽ مـ هذك افدِّ لفُـ ؾحص افًُّْهقص فِتٖـد ِّمٍٚ ـٚق ًيريد اـتنٚؽ اّخىٚء   افُتٚب ادًَدَّ

لا ظْف ٍتٚب مـ افٌؼ أق ًيًزِّ ًُ س. لمع أق بًض اف ٚه مع ادٍٚهٔؿ افٍراٌشخٜ ظـ افُتٚب ادًَدَّ راشٚت تًٚروٝ أحٕٔٚ ٚ ٕتِٟٚ هذك افدِّ , ؾَ٘نَّ

ٜ افتًَّٚفٔؿ اّشٚشٜٔبنُؾ ظٚف أثٌتٝ  ًهقر. افتل صحَّ ًً  [لصؾ إفٔٓٚ ظِامء افالهقت ظذ مدم اف

ـٚق فَِْد افُتٚيب هدؾٚق أشٚشٔٚق: ألحام أنَّف يًّؾ ظذ ]. 258صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

لّنَّف غ يهؾ . قص اّصِٜٔ بَدر مٚ ًيُّـافتَّدؿٔؼ   افًُّْهقص افُتٚبٜٔ فِقصقـ إػ افًُّْهقص اخلٚفٜٔ مـ اخلىٖ لاّؿرب إػ افًُّْه 

خ ادًْقخٜ , ؾٖصٌح إفْٔٚ رء مـ افًُّْهقص افُتٚبٜٔ اّصِٜٔ ًي س بدراشٜ مّٚت افُّْ ٚه جديدة فُِتٚب ادًَدَّ ًًٕخ لا  ظذ افًِامء أق ًيًدُّ

ؿٔؼ. )...( احدؽ افرِٔز اِخر فَِْد افُتٚيببٚفٔد ؾحص افًُّْهقص افتل تؿ افتَّدؿٔؼ  هق , ُـتنٚؽ أصٍحٓٚ بٚفٍحص افهٚرف افدَّ

ٍتٚب اّصِٔغ. لذفؽ   أشٚفٌٔٓٚ افٌِقيٜ لافٌالؽٜٔ ؾٔٓٚ ًُ  [.فِتٖـد مـ مَٚصد اف

 ريـ  أمثِٜ فِّٗفٍِّغ لادًحرِّ

َد  39) 45-39/  15ادُٚبٔغ افثٚن  ًٝ ؿي َْ ـً ًٝ افتي أؾيٚقى  َْ ًي َْ ألي  خٌٔػي َٖح ـً  ٚ فٌؽي مي ٌض ؾيذي ري ٌي ًٝ اَف ٌَ يكي لي أٝي صي ْي َد إمَت ٚقي ؿي ـي ـٌ لي َق  هي ٌْل اَفقي َي ٌ حلي

ًٌَل  ٝي ًلَش َف َ ؿيَد بيذي ٌهري ؾيٚنِّ ََ امي  45  اَفتَّ ـي ٚ أًثؿَّ  هي َحدي ري لي َّ بي اخَلي ٌ ى َل أقَّ ذي ًك ًميي َحدي ًٚء لي بى اَحي ًٛ إلي  ًذَ
ٌَ
ًَ  لي ًت

ٌ
ٚء ٜه بٌَٚحي ًَزَلجي ٌر ِّمي َّ ًٛ اخَلي َّٕامي تيىٌَٔ

ذَّ  ٚ فَّ بي ري ا اّةى لي ضي ذي ي هي ذي الفي ظي ُي ًَٔؼ اَف ٌّ َْ فٌؽي تي ذي ًٌٍل افتي ـي ٌٚمٌع ًمىيٚف ًي ًِقَب ًيَىٌرًب مي كي خٌٔػي َٖش ٓي تي َٕ  ( . ا

ثًٌرلقي 1) 4-1/  1فقؿٚ  ـي ٚقي  ـي ٜى إٌَذ  َٖخٌٌٔػ ؿٌهَّ ًذلا بٌتي ٕيٚ, ؿيَد أيخي ٌٜ ٌظَْدي ْي ََّ ٔي ٚ إٌفي 2 ٌ  اًًّمقٌر اَدًتي ٓي ّي َِّ امي شي ٚيٌٌْغي ـي ًي  ًم
ٌ
ٌيَدء ًٕقا ًمًَْذ اَف ٚ ـي ـي  ٌذي َْٔٚي افَّ

, ٌٜ
ّي
ٌِ ُي َِ ٚ فٌ امه ًخدَّ ـٌ بٌتيَدؿٌٔؼ3 لي

ـي اّيلَّ  ٌم
ى
ء َ ؾَّ ري ـً  ًٝ ًَ ٌَّ تي ٚ إٌَذ ؿيَد تي ًٝ أينٚي أيجَوه جَ أي ًًِس,ري ًٚلٌؾٔ ٌزيًز ثي ًي ٚي اَف َٔؽي أيهيُّ يٌل إٌفي ا ذي افتَّقي ٛي ظي ًت ـَ َق أي ٌرؽي 4 , أي ًَ فٌتي

ٝي بٌٌف.(ٌص  َّ ِِّ ٌذن ًظ اليٌف افَّ ُي ٜي اَف  حَّ

س:  هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔترمجٜ افافُتٚب ادًَدَّ هذك اداًلحيٚت ]. 286صؼ -مجًٔٚت افُتٚب ادَدس   ادؼؾ  مدخؾ إٕجٔؾ يقحْٚ, ,رَّ

ٍِٓٚ تٗدِّن إػ ادزف بٖق إٕجٔؾ يقحْٚ  ٕٝ دؾًٜ لاحدةـ د صٓٚدة ظٔٚق ًدلِّ  بؾ ـؾ رء يقحلتٌع اّحداث,    افٔقف افذن فٔس جًمرَّ

ٚه فذفؽ ٟى ضقيؾ. ُبٍد مـ اُوٚؾٜ أق خالؾ ٜه فًَْو ٚه  يٌدل افًّؾ, بٖنَّف أتك ٕتٔج ؽر ًُمُّٜ لتٌدل  تافِحٚمٚؾًٌض , مع ـؾ ذفؽ ٕٚؿه

بٖنَّف لصؾ  (. جيرن ـؾ رء لـٖق ادٗفِّػ غ ينًر ؿط1/15ل  36-31ل  21-13/  3) بًض افٍَرات ؽر ًمتَّهِٜ بًٔٚؾ افُالف

أصدرك بًض تالمٔذ ادٗفِّػ , ـام هق بغ أجديْٚإػ افْٓٚيٜ. ل  ذفؽ تًِٔؾ حٚ   افٍَرات مـ ؿِٜ ترتٔٛ. ؾّـ افٍراجح أق إُجٔؾ, 

ٚه بًد افتًَِّٔؼ, 21ؾٖوٚؾقا ظِٔف افٍهؾ  /  19ل  2/  11ل  39/  7ل  44/  4ل  1/  4لًربَّام  2/  4)مثؾ  لُ صؽ أَنؿ أوٚؾقا أجو

35 .)ٜٕٔ ة افزا ًٖدخِٝ   زمـ ُحؼ( 11/  8 - 53/  7) أمٚ رلايٜ ادرأ )لهل مع ذفؽ جزء  ؾْٓٚؿ إمجٚع ظذ أَنٚ مـ مرجع جمٓقـ ؾ

س(.  [مـ "ؿٕٚقق" افُتٚب ادًَدَّ
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س:  هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔترمجٜ افافُتٚب ادًَدَّ ًشؾ, ,رَّ مـ أراد أق ًيىٚفع ]. 365صؼ -مجًٔٚت افُتٚب ادَدس   ادؼؾ  مدخؾ أظامـ افرُّ

ف,  ٚه ؿديامه, لجٛ ظِٔف أق ًيثٌٝ ٕهَّ ٍ دةمٗفَّ ََّ ًشؾ مًٖخٜ ًمً ًًٕخ هذا افَّْص تٌدل   صٌٔتغ لاحلٚـ أق إثٌٚت ٕص أظامـ افرُّ ًيؿ  ًّ . ؾ

ك  َّّ َّٔتغ: افَّْص ادًً قرن»رًِٔ ًُّ ك شاّنىٚـل»أل  شاف َّّ فؽ, ؾال مٕٚع مـ مجًٓام . لمع ذشاُشُْدرن»أل  شادكن», لافَّْص ادًً

ك  شافَّْص افنِٚع»حتٝ اشؿ  َّّ ة افتًََّٚرب بْٔٓام, إذا ًؿقٌرٕٚ بهٌٜٔ ثٚفثٜ ًتً ادًختٍِٜ ُ  شافٌربٜٔ»ليٌدل أق هذك افَراءات . شافٌربٜٔ»فندَّ

ًشؾ اّصع ٚه ٍٕص أظامـ افرُّ مٓٚ لإتنٚرهٚ   افؼؾ لافٌرب أمراق بٚرزاقمًتثِّؾ ظّقم , لـذفؽ ؾِٚدهٚ افتٚرَئٜ . ؽر أق ٌؿدي

 [لافالهقتٜٔ.

مع أق افُثر مـ افُتٚبٚت ؿد تٍؿ تدليْٓٚ   ظٓد ادِؽ ]. 28صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

ٚه دالد لابْف شِٔامق,  ِِٔٔغ لًمًتَداهؿ ـٕٚٝ ظذ اّرجح مٚ زافٝ ًمتدالفٜ صٍٚه   تِؽ افٍسة افتل ًتًد  ؾ٘قَّ ؿهص أصقـ اُها

ِٔؾ , ادًرلؾٜ ك افَهص شًتحٍظ أخراه   صقرة مُتقبٜ   اّشٍٚر اخلًّٜ اّلػ مـ افُتٚب ادًَدَّسذله. أظيؿ أجٚف ِّمُِٜ إها

أشٍٚر »بّٚشٍٚر اخلًّٜ. لطؾ اُظتَٚد ظذ مدم ؿرلق أق مقشك هق افذن ـتٛ اّشٍٚر اخلًّٜ لـثراه مٚ ـٚق ًينٚر إفٔٓٚ بٚشؿ 

لأَنٚ ظّؾ افًديد , ؽر أق افًِامء يًتَدلق اِق أق اّشٍٚر اخلًّٜ غ يتؿ ـتٚبتٓٚ إُ بًد زمـ مقشك بٍسة ضقيِٜ. شمقشك اخلًّٜ

ـٍ أنف لإق ـٚق مقشك هق بٚفتٖـٔد افرلح ادِٓؿ لراء هذك مـ افُتٌٜ رة ـٚق افي ُِّ ْذ ًظًهقر ًمٌ ًّ ٚه, ؾ . لهذك افٍُرة فًٔٝ جديدة متٚم

ٚه ًُّْهقص, اف  [.إُ أنف غ يُتٌٓٚ هق صخهٔ

ـٍ افتقراة, ]. 35صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  اّشٍٚر اخلًّٜ اّلػ غ يُتٌٓٚ ـام ـٚق يي

ٚ مزيٟ مـ أربًٜ مهٚدر ظذ اّرجح, بؾ بٚحلرٍن, مقشك أل أن ؾرد  خر, افْٚس فزمـ مديد ك إَنَّ َّّ , شؿ», شإ», شن»بٚحلرلؽ , ًتً

 [.شت»

خٔقط افَهٜ افتل تدـ ظِٔٓٚ ظْدمٚ ؾهؾ افًِامء ]. 29صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

َقق مـ أق اُزدلاجٜٔ ََّ . شإفقهٔؿ» بْٔام افًٌض اِخر اشتخدف, فِدُفٜ ظذ اهلل شهيقك» بًض افَهص اشتخدمٝ اشؿ, بدألا يتح

. للجد ظِامء  خرلق مٚ هق أـثر مـ هذا, ؾٍل ظذ اّؿؾ تٍؿ ادزج بغ تَِٔديـ   اّشٍٚر اخلًّٜلهذا أدَّم َبؿ إػ اُظتَٚد بٖنَّف 

افتل مٚ زافٝ صًِٜٚ  شافٍرؤٜ افقثَِٜٚٔ»ف, درس افًٚغ اّحٚن ؾِٓٚلزق ـؾ افْيريٚت ادًَقفٜ لاؿسح خىٜ ًتدظك 1878

هٚ. اُشتخداف حتك اِق مـ  شاّفػ», ل شهيقك»مـ  شؾٚفٔٚء», شت», شؿ», شإ», شن» رأم ؾِٓٚلزق أربًٜ مهٚدر أشٚشٜٔ شامَّ

ز ظذ افُْٜٓ لافًٌٚدة, ل شـْٓقأل»مـ  شافُٚؽ», ل شإفقهٔؿ» ِـّ فِدُـ ظذ شٍر افتثْٜٔ افذن  شافتٚء», ّق هدؽ افُتٚبٚت اّخرة ًتر

ؾ ادهدر افرابع ُِّ ٌيٝ ؿههٓٚ ًمٍْه شت -ؿ  -إ  - ن». لهذك ادهٚدر ين
تٌ , ـام شْؼح ذفؽ ٜ   أمُْٜ خًمتٍِٜ لمـ أنٚس خًمتٍِغِـً

ٚه   افهٍحٜ افتٚفٜٔ.  ٝ هذك ادهٚدر ًٍٕٓٚ مهٚدر أؿدف مْٓٚ شقاء مُتقبٜ أل مَْقفٜ صٍٚه َّّ لاّرجح أق بًض هذك ادهٚدر . لؿد و

ق اّشٍٚر افتل بغ أجديْٚ شت -ؿ  -إ  -ن ». لغ جًتّع هذك ادهٚدر بْٔام افًٌض اِخر أؿدف مْف ظٓداه , يرجع إػ ظٓد مقشك , فتُقِّ

 [.إُ   ظك افًٌل افٌٚبع   افَرق افًٚدس ؿٌؾ ادٔالد ظذ اّؿؾاِق, 
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ؽ إػ افُتٚب ادَدساّب إشىٍٚق ذبْتٔٔف:  توؿ  , لهلافتقراة ـِّٜ ظزيٜ تًْل افؼيًٜ]. 27صؼ -, دار ادؼؾ بٌرلت تًرَّ

دة إػ حدٍّ مٚصساع. خلرلج, اّحٌٚر, افًدد, تثْٜٔ اُاّشٍٚر اخلًّٜ افتٚفٜٔ: افتُقيـ, ا ََّ ت بنُؾ . حذك اّشٍٚر ؿهٜ ًمً ًأنٌجزي

ٝى ُحؼى  ف. إفٔؽ مثاله: ظـ حٔٚة ادًٔح, فديْٚ أرظذ مٚ يٌدل 455  حقايل ) أشٍٚر   لؿ ٌَدي ٚه مـ تَٚفٔد أظرؾ   اف بع (, لفُـ إىالؿ

ف,  ٌَدي أق ًيقؾَِّقا رلايٚت هل اّنٚجٔؾ, تًرض فْٚ افًرة ًٍٕٓٚ, لفُـ مـ لجٓٚت ٕير خًمتٍِٜ. فَد حٚلـ بًض ادًٔحٔغ, ًمْذ اف

ٚه ظـ شاّنٚجٔؾ اّربًٜ   لاحد»: بْٔٓٚ لَيرجقا برلايٜ لاحدة مْٚ هذا افُتٚب ّحدى مـ أهؾ اُختهٚص ُ يًرؽ صّٔ . إق ؿدَّ

ؾ,  ادًٔحٜٔ, أمُْف د افٌحٞ لإُتٌٚك إػ افٍقارؾ   إُنٚء لادًٍرداتأق يتقصَّ جرَّ ًّ . فُـ مثؾ إػ إظٚدة لوع اّنٚجٔؾ اّربًٜ, ب

ؿ إػ مخًٜ ) أربًٜ تَٚفٔد   ـتٚب لاحد»,   افقاؿع, ؾٚفتقراة هل. إؾًٚح ادجٚـ فالؾساوٚت لافثٌُّرهذا افًّؾ ُ يتٍؿ مـ دلق  ًَّ ًمَ

, لٕرم أنًٍْٚ ـذفؽ اُختهٚيص أمٚف "اّنٚجٔؾ اّربًٜ   لاحد". ُ ِّٕؽ تِؽ افتَٚفٔد اّربًٜ ـؾ لاحد بٍّردكفُْْٚ . ش(أشٍٚر

د افٌحٞ   اّشٍٚر اخلًّٜ, أق َنتدن إػ افتَٚفٔد.  جرَّ ًّ ؾ اُختهٚصٔقق   أجٚمْٚ إػ رء مـ اُمجٚعؾًِْٔٚ, ب . يّتٍد فَد تقصَّ

ـٍ ظِٔٓٚ بّٚحرؽ:  تٖخٔػ تِؽ افتَٚفٔد ظذ ظؼة افتَِٔد ؿرلق, ليّتٍد تدليْٓؿ ظذ مخًٜ ؿرلق أل شتٜ. ًأضَِٝ ظِٔٓٚ اّشامء لًيد

)ت( بًد ذفؽ  شتثْٜٔ اُصساع»لتَِٔد , 755) (,   حقايل  شاُيِٓقن»لافتَِٔد , 955ظذ ظٓد شِٔامق   حقايل , )ن( شافٔٓقن»

 [)َنٚيٜ ادالء مـ بٚبؾ(. 385)ؿ( بًد  شافُْٓقأل»لأخراه افتَِٔد , بَِٔؾ

حْٚ هذا افًٓد بدؿَّٜ, تٌغَّ ]. 159, 158صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ:  ٍَّ لإذا مٚ ته

اختالؽ    مـ)افتُقيـ, اخلرلج, افًدد, اّحٌٚر, تثْٜٔ اُصساع(  مٚ يتخِؾ أشٍٚرك اخلًّٜ اّلػفْٚ, ًمْذ ًألػ صٍحٚتف, 

ـٍ افُتٚيبٍ  (, 2ل  1... ؾْٓٚؿ رلايتٚق فِخِؼ   شٍر افتُقيـ )افٍهؾ  شؼ حٚٚلتُرار ؽر ًمتْ, لازدلاج   افرلايٚت, اّشِقب لافٍ

ٚق فِقصٚيٚ )خر  ( ... لؿد أٍدم افدرس بٚفٌٚحثغ   افَرق احٚيض ل  هذا افَرق, 9 - 6(, لرلايتٚق فِىقؾٚق )تؽ 5, تٞ 25لٕهَّ

ؽؿ مـ . لهذك هل افتَٚفٔد, شتَٚفٔد»أل , أربًٜ مهٚدر أشٚشٜٔ, مع ـقق مقشك ُمقرهٚ لمرـزهٚ, أق يرتٖلا أق فألشٍٚر اخلًّٜ إػ بٚفرَّ

ٚه  شاّشٍٚر اخلًّٜ»أَنٚ ُ حتٍؾ منُِٜ  ٚه لاؾٔ ؽؿ مـ أق افٌٍحٚثٜ ؿد َيتٍِقق   بًض لجقك ادنُِٜ: حالا ؿٚضً ( افتََِّٔد 1), لبٚفرَّ

ك شYahawist»( Y) افٔٓقني  َقي س . أجٍٚف شِٔامق, ًلٌوعي   ألاخر افَرق افًٚذاهلل.  بف, اُشؿ افذن ًيدظك ًٌٕٜ إػ هيي لهق تٚريخ ًمَدَّ

ع ظذ افتُقيـ لاخلرلج لافًدد . ليٌدأ بَهٜ اخلِؼ افثٕٜٚٔ ليقاصؾ ـالمف   مٚ يًْل افٍردلس لافتجربٜ لاخلىّٜٔ اّلػ )تؽ يتقزَّ

ِؿ افنًٛ   بٔٝ ؾجقر )24ل  35 - 22:  22( ليْتٓل بَهٜ بًِٚف )افًدد 26:  4 -ب  4:  2 (. يرلن إذاه 5-1:  25(, لجرا

( E) ( افتََِّٔد اُفقهٍل 2)هذا افتَِٔد اّمقر افدئْٜ, مـ  دف إػ ينقع, ليزز حوقر اُهل احلٍل, ليّتٚز بٚحلٔقيَّٜ لاخلٔٚـ لافنًٌٜٔ. 

«Elohistلهق  755ل  855بغ شْٜ , بًد إًَٚف ادُِّٜ, ًلٌوعي   ِّمُِٜ افنامـلهق اُشؿ افذن بف ًيدظك اهلل.  ,ًٌٕٜ إػ إفقهٔؿ ش

ٚه ظذ افتُقيـ لاخلرلج لافًدد ع هق أجو س يتقزَّ . يرلن اّمقر مْذ أجٍٚف إبراهٔؿ. لينٔد بٚفًٓد, ليًٍد ديٕٜٚ اخلرلج تٚريخ ًمَدَّ

ه اهلل   صقرة اُهل احلٍل افقاحد ادًحتجٛ, افذن ًيًّع مـ خالـ افْٚر لافزٍيٜ افديٕٜٚ ادثٚفٜٔ. ليٍقؾ شٚب ا لتىٍقراه, ًميٓرا َف شّقا

(. يرلن 15-2:  2( لمقفد مقشك )خر 19, 13-1:  22لافٌامف لاّحالف, لظذ فًٚق ادالُِٜ. أنير ؿهٜ ذبٔحٜ إبراهٔؿ )تؽ 

ٚه لاحداه. لظْدمٚ اؾتتح اّصقريقق ا َِّٝ بٚفَدس, ج( 721فًٚمرة )افتَِٔداق تٚرَي ٚءت ادامظٜ ادٗمْٜ, افتل بَٔٝ   افًٚمرة, لح
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يـ بِٚخر ٌرق ـؾ مـ افتَِٔدي ًَ , مع ادًحٚؾيٜ   ذفؽ ظذ افًُّْهقص مٚ أمُـ, لمع تٍؤؾ افتََِّٔد 755أجٚف حزؿٔٚ ادِؽ ٕحق شْٜ , ؾ

ًلٌوعي   ِّمُِٜ افنامـ ؿٌؾ خراب . ِحؼ فِتَِٔد اُفقهٍل هق مً  شDeuterenomist»( D) ( تَِٔد تثْٜٔ اُصساع3)افٔٓقٍن. 

تف اّصٍِٜٔ, يقف ظثر ظِٔٓٚ حَِٔٚ افًٚمرة ٍٔٚ ٕقا , أل ؿد يُقق بًض افَٚدمغ مـ افنامـ لوًقك   ِّمُِٜ ادْقب. لأظِـ ادِؽ يقص

قت, لمـ هد دقت مقشك لذـر (. ليتٖخَّػ مـ أربًٜ خىٚبٚت ظذ فًٚق مقشك ؿٌؾ أق ي24ّ:  23مؾ  4افُٚهـ   احُٔؾ )

ط افًٍر جمّقظٜ ؿقإغ. يتُِؿ هذا افتَِٔد ظـ اختٔٚر اهلل فِنًٛ, لافًٓد, لافًٌٚدة, للحدة احُٔؾ,  فزـتف فألشٌٚط. ليتقشَّ

ادِقؿ. ؾٓذك للجقب ًمراظٚة افؼيًٜ. لـٚق حذا افتَِٔد ؾًؾ ـٌر   افٍُرة افدئْٜ, لامتٍد تًِّٔف لؾٍْف إػ شٍر ينقع لافَوٚة ل

ٜه   ـؾ مرة ثقاب افرب فألمٕٜٚ, لظَٚبف فِخٕٜٔٚ, حتك بتجريدك افنًٛ مـ أروف.  ٍْٔ ًيٝ   وقِف, ًمٌ ( افتََِّٔد 4)اّشٍٚر ؿد ًلٌو

شٜ   صقرهٚ احلٚفٜٔ اّشٍٚر ا لوًف   ادالء لبًد ادالء ـْٜٓ افَدس افذيـ جًِق شPriestly»( P) ْقألٍ ٓافُ هذا لًيًْل  .ادًَدَّ

ح أجٚف ٕقح. لفف ضٚبع فٔتقرجٍل, هيتٍؿ بٚفٍّٜ افُْٓقأل لافًٌٚدة لاحُٔؾ, إ زي ًَ ػ افتَِٔد ب٘براز ظٓد اهلل مع مجٔع افْٚس, مْذ ؿقس اف

ء افَههٜٔ لافنٌػ بّٚنًٚب. لمـ اّمثِٜ ظِٔف: رلايٜ اخلِؼ اّلػ افتل بًد ذـرهٚ اخلِؼ بًتَّٜ أجٚف, تٌٍغ  جٕٚٛ بًض اّجزا

ؾًٍر افتُقيـ لشٍر اخلرلج لشٍر افًدد مزيٟ مـ افتَِٔد (. لظِٔف: 3:  2-1:  1ٜ افٔقف افًٚبع, يقف افًٌٝ لافراحٜ )تؽ أمهٍٔ 

 [.لشٍر تثْٜٔ اُصساع ظذ تَِٔد تثْٜٔ اُصساع, ليَقف شٍر اّحٌٚر ظذ افتَِٔد افُْٓقألٍ . افٔٓقٍن لاُفقهٍل لافُْٓقألٍ 

 دادإػ إصحٚحٚت لأظ ًَٔؿتَّ اف

أق اّشٍٚر بٚفًقدة إػ تٚرَئٜ افُتٚب ادَدس ًٕرؽ ]. 33, 32صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس ـٔػ تَرأ افُتٚب ادَدس

تٌٝ ـَىًٜ لاحدةمْتٜٓٔ بَْٚط.  لاّنٚجٔؾ لافرشِٚؾ غ ًتُتٛ   بدايٜ تدليْٓٚ مًَّٜ إػ إصحٚحٚت لأظداد لؾَرات ـً لبًدهٚ  بؾ 

ؿ ا بزمـ بًٔد ًَّ ءة لافٌحٞ لافدراشٜ, لأصٌح افُتٚب   لوًف احلٚيل.جٚء مـ ؿ  [ّشٍٚر إػ إصحٚحٚت لأظداد فتًٓٔؾ افَرا

غ تُـ أشٍٚر افُتٚب ]. 48صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

يادَدس مًَّٜ إػ ؾهقـ ل يٚت ظْد ـتٚبتٓٚ.  يد اؿتٌٚس ظٌٚرات ـثرة مـ افُتٚب ادَدسإُ أق تزا , أبرز احلٚجٜ إػ د افدراشٜ لتزا

 [حتديد اّمٚــ افتل يتؿ اُؿتٌٚس مْٓٚ.

ليًتخدف افًٌض ]. 49صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ء أضَِْٚ  منتَٜ مـ ـِّٜ صحٔح, لـِّٜ إصحٚح بٜٔتًٌراه ظـ افٍهقـ افُتٚ شإصحٚح»ـِّٜ  لًيَهد َبٚ تَديؿ "جزء متُٚمؾ" شقا

 [ظِٔف ـِّٜ إصحٚح أل ؾهؾ.

يرتَل لوع ؾهقـ افُتٚب ادَدس )ؾهؾ = ]. 184صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ: 

ليًقد افٍوؾ   ذفؽ إػ افًٌٚغ إُجِٔزن إشىٍٚق فٌْدلق, لـٚق  فَرق افثٚفٞ ظؼإػ ألاِؾ اإصحٚح   افىًٌٜ افزلتًتٕٚتٜٔ( 
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أحد أشٚتذة جٚمًٜ بٚريس, ثؿ إتخٛ رِٔس أشٚؿٍٜ ـْسبرن, ؾُرديُْٚه, لؿد حٚفػ افْجٚح ظِّف, لظْل افًْٚخ افٌٚرئًقق 

ؿ افٍهقـ  يٚت, ؾٓق افىٚبع افٌٚري1226بْؼك ؾنٚع شْٜ  ًَّ س ف. أٍمٚ افذن ؿ ز افنٓر, رلبرت إشىٍٚق, يقف ضٌع افُتٚب ادًَدَّ

 [ف.1551ّلـ مرة, شْٜ 

ؽ إػ افُتٚب ادَدساّب إشىٍٚق ذبْتٔٔف:  افٍهقـ لاِيٚت: فالهتداء بًٓقفٜ إػ ؾَرات ]. 8, 7صؼ -, دار ادؼؾ بٌرلت تًرَّ

ؿ ـؾ ـتٚب إػ  ًِّ ف. لؿٚف صٚحٛ 1226ؾهقـ ًمرؿَّّٜ, لـٚق ذفؽ   افًْٜ افُتٚب ادَدس, خىر   بٚـ اشىٍٕٚس ٌُٕتقق أق ًيَ

ٚه مـ هذك افٍهقـ, ؾْنٖ 1551بغ فٔقق لبٚريس   افًْٜ    أثْٚء رحِٜ   ظربٜادىًٌٜ رلبر اشتٔٚق,  ف, بسؿٔؿ ـؾ مجِٜ تَريٌ

, لفُْف أمر ْٚ أق ٕراظٔف فٍْٓؿ مًْك افَّْصؾِٔس ظِٔ. إق هذا افتَىٔع إػ ؾهقـ ل يٚت ُ يىٚبؼ داِامه مًْك افَّْصافتًَٔؿ إػ اِيٚت. 

 [ظّع ّق مجٔع دلر افْؼ ؿد تٌَّْتف.

ٜ ادًرلؾٜ. ]. 184صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ:  َّّ ِد اد إُ أنف إق ٌحذا افتًََّٔؿ افٍقا

ٚه لادق. ُ َيِق مـ َٕهٚق ٚه بدء اِيٜ ادْىَل, وقظٚتؾٚفٍهقـ ُ تتْٚشٛ أحٕٔٚ . هذا, لمـ ادًرلؽ أق لاِيٚت ُ تالِؿ أحٕٔٚ

ٚه: مثاله, متك  = شٍر  5/  4مؾ  2 -= متك افٍهؾ افًٚبع, اِيٜ افًٚدشٜ.  6/  7اّرؿٚف تدـ ظذ افٍهؾ لاِيٜ, لظذ افًٍر أحٕٔٚ

بع, اِيٜ اخلٚمًٜ.  [ادِقؿ افثٚن, افٍهؾ افرا

بّرلر افزمـ ؿٚف ]. 49صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(: ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس

ٚه ّشٚؿٍٜ ـْسبرن )حٔٞ تقىف ظٚف  Stephan Langtonشتٍٔـ ُٕجتقق  ف(, 1228ظْدمٚ ـٚق   بٚريس, ؿٌؾ أق ًيهٌح رًِٔ

ثؿ تؿ تًّٔؿ هذا افتًَٔؿ   شِٚر افٌِٚت. لبًد ذفؽ ؿٚف  ًرلؾٜ فديْٚ افٔقفبتًَٔؿ افُتٚب ادَدس   ترمجتف افالتْٜٔٔ إػ افٍهقـ اد

لهق ٍٕس افتًَٔؿ افذن ُ ٕزاـ  رلبرت إيتغ )أن: اشتٍٕٚقس( بتًَٔؿ افَّْص إػ  يٚتأحد أصحٚب ادىٚبع   بٚريس لاشّف 

 [ًٕتخدمف حتك افٔقف.

س أشٍٚر ًفٌٚت  افُتٚب ادًَدَّ

ؽ إػ افُتٚب ادَدس اّب إشىٍٚق ذبْتٔٔف: جًمّؾ ـتٛ افًٓد افَديؿ ًلوع بٚفًزيٜ لؿِٔؾ مـ ]. 7صؼ -, دار ادؼؾ بٌرلت تًرَّ

افتل ـٕٚقا  شافنًِٜٚ», بٚفٌِٜ أٍمٚ افًٓد ادديد ؾَد ًلوع ـِف بٚفٔقٕٕٜٚٔمَٚضًٓٚ بِٚرامٜٔ, مٚ ظدا بًض افُتٛ بٚفٔقٕٕٜٚٔ. )...( 

ًٍهحك.يتُِّقق َبٚ   ذفؽ افزمٚق لافتل   [ختتِػ ظـ افٔقٕٕٜٚٔ اف
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تٛ افُتٚب ادَدس بٚفٌِٚت اّصِٜٔ, ]. 38صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس ـٔػ تَرأ افُتٚب ادَدس خ افتل بغ أجديْٚ ـً ًي لمٚ افُّْ

خ ًمسمجٜ ظـ هذك افٌِٚت ًي ًٕ ء بٚفٌِٜ اِرامٜٔ, لهل فٌٜإُ  تٛ افًٓد افَديؿ بٚفٌِٜ افًزيٜ لبًض اّجزا ـً صََٜٔ فٌِٜ  , ؾَد 

تٛ افًٓد ادديد بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ.  ـً لُ ًيًتدـ ظذ مًْك ـثر مـ اِيٚت بدؿٜ إُ بٚفًقدة إػ افٌِٚت اّصِٜٔ افتل افًزيٜ,   حغ 

تٌٝ َبٚ  [, لذفؽ ُختالؽ أزمْٜ اّؾًٚـ بغ افٌِٚت لـذفؽ افتًٌرات لادهىِحٚت افٌِقيٜ.ـً

فٌٚت افُتٚب ]. 24, 23صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(تَديؿ افُظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ٚه افٌِٜ افًِٚدة بغ افًزإٔغـٕٚٝ افٌِٜ افًزيٜ هل  افٌِٜ افًزيٜ:ادَدس اّصِٜٔ:  قَنٚ أحٕٔٚ ُّّ /  19)إش  شفٌٜ ـًْٚق», لـٕٚقا ًيً

ٚه 18 ٚه 24/  13: ٕح 28 - 26/  18مؾ  2) شافًِٚق افٔٓقدن»( لأحٕٔٚ ق فْٚ افًٓد افَديؿ ـِف تَريٌ ( لفذفؽ ٕجد أق افقحل دلَّ

 ؾُٕٚٝ افٌِٜ افرشّٜٔ   ادُِّٜ اِرامٜٔـٕٚٝ افٌِٜ اِرامٜٔ هل افٌِٜ افًِٚدة   مْٚضؼ ـثرة,  افٌِٜ اِرامٜٔ:بٚفٌِٜ افًزيٜ. 

ٚه   اُمزاضقريٜ افٍٚرشٜٔافٌِٜ افرشّ( ـام أَنٚ ـٕٚٝ 37-17/  18مؾ  2)افًقريٜ( )راجع:  لبًد افًقدة مـ افًٌل حزق . ٜٔ أجو

(. لظْدمٚ ؿرأ فِنًٛ مـ شٍر افؼيًٜ, 24/  13)راجع: ٕح  ٕحّٔٚ ّق افنًٛ ًٕك افٌِٜ افًزيٜ لأصٌحٝ افًٔٚدة فٌِٜ اِرامٜٔ

ـَ  حف أل يسمجف بِٚرام شًيٍنِّ ادًْك»بٚفًزيٜ, ـٕٚٝ هْٚؿ حٚجٜ دي ء افًٓد ( 8-2/  8ٜٔ )ٕح أن أق ًيقوِّ ٕٝ بًض أجزا لؿد ًدلِّ

. لجدير بٚداًلحيٜ أق 26-12/  7: 18/  6إػ  8/  4: ظز 28/  7)ادزء افثٚن مـ اِيٜ( إػ  4/  2لهل دا  افَديؿ بٚفٌِٜ اِرامٜٔ

َِّ  افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ:اّجزاء اِرامٜٔ   شٍر ظزرا تنّؾ ادراشالت افرشّٜٔ مع مِقؿ افٍرس.  ٜ افٌِٜ افرشّٜٔ إػ أق ٝ اِرامٔط

ًٍرس شْٜ إتك اُ ٜ افنًٛ ؿد  ؾٖصٌحٝ افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ هل افٌِٜ افرشّٜٔؾ.ف.  331شُْدر اّـز ظذ ِّمُِٜ اف لإق ـٚق ظٚمَّ

اّخرم   اشتّرلا   اشتخداف افٌِٜ اِرامٜٔ. ليٌدل أنف ـٕٚٝ هْٚؿ حجتٚق مـ افٌِٜ اِرامٜٔ, إحدامهٚ مًتخدمٜ   ادِٔؾ ل

ٚه   ؿهٜ إُٕٚر بىرس فًِّٔح )مٝ  ه شِٚداه مْذ ظٓد 73/  26افٔٓقديٜ لييٓر هذا لاوح (. ليٌدل أق اختالؽ افِٓجٚت ـٚق أمرا

(. أٍمٚ افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ ؾٖصٌحٝ افٌِٜ افًِٚدة افتل يًتخدمٓٚ رجؾ افنٚرع   رلمٚ لاُشُْدريٜ لألرصِٔؿ 6/  12بًٔد )ؿض 

تٌٝ َبٚ افًٓد ادديد ـِف غ أؾًس: بْٔام ـٕٚٝ افالتْٜٔٔ فٌٜ احلُٚف لافرلمٚق لجٔقصٓؿ. )افَدس( لأنىٚـٜٔ ل ـً إُ أق افٔقٕٕٜٚٔ افتل 

لإق ـٕٚٝ  بؾ ـٕٚٝ افٔقٕٕٜٚٔ افنًٌٜٔ افتل يًتخدمٓٚ رجؾ افنٚرعافتل ـتٛ َبٚ هقمرلس مثاله أصًٚرك,  تُـ افٔقٕٕٜٚٔ افُالشُٜٔٔ

امٜٔ لافالتْٜٔٔ افًِٚدة, لبًض ؿقاظد افْحق اخلٚصٜ بٚفٌِٜ افًزيٜ, ـام اتًًَّٝ بًض مٍٚهٔؿ ؿد امتزجٝ بًٌض ادٍردات اِر

 [ادٍردات افتل إتَِٝ مـ افًزيٜ فِٔقٕٕٜٚٔ مـ خالـ افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ فًِٓد افَديؿ.

ـٚق افًٔد ادًٔح يُِؿ افنًٛ ] .12صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

ٚه فِٓجٜ اخلٚصٜ بٖهؾ ادِٔؾ (. لفُـ تالمٔذك 25-16: 4)فقؿٚ  ؾواله ظـ مًرؾتف بٚفٌِٜ افًزإٜٔ, لتالمٔذك بٚفٌِٜ اِرامٜٔ لؾَ

ّـز ل  لشِٚر ـتٌٜ افًٓد ادديد اشتخدمقا افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ افتل صٚع اشتخدامٓٚ   أؿىٚر افًٚغ مْذ ؾتقحٚت اُشُْدر ا

 [اُمزاضقريٜ افرلمٕٜٚٔ.
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س احلديثٜ  ترمجٚت افُتٚب ادًَدَّ

س, ]. 154صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  أصٌح يٗمـ بٖقَّ ظْدمٚ درس ليُِػ افُتٚب ادًَدَّ

س تف  افُثريـ مـ افَٚدة   افًُْٜٔ ُ ًيامرشقق مٚ يَقفف افُتٚب ادًَدَّ جف لبخٚصٜ   افًَد اّخر مـ حٔٚتف, ل  ًُمٚرضا ؾجٚهر برأ

داه افىريؼ حلرـٜ اُصالح افتل ؿٚمٝ بًد ذفؽ بَرق. )...(  ِّٓ لبدأ ليُِػ لظيٚتف لـتٚبٚتف ؿٚد ليُِػ  ِٜ وخّٜ ظذ افًُْٜٔ ًِّم

س خٜ افالتْٜٔٔ, يدظق إػ ترمجٜ إٕجِٔزيٜ فُِتٚب ادًَدَّ ِِّّغ جٔداه مـ افُْٜٓ إذ  .ترمجٜ حتٍؾ ُمٍؾ افًُّْ افتل ُ ًيُّـ أق يَرأهٚ شقم ادًتً

س إُجِٔزن. لؿد خلَّص هْرن ٕٔتقق, لهق جيٛ أق يٍٓؿ ظٍٚمٜ افنًٛ اُيامق ة افُتٚب ادًَدَّ . )...( لؿد ظٚرض ؿٚدة افًُْٜٔ بندَّ

َِّؿ ادًٔح إٕجِٔف فإلـِر ِِّّغ حتك ًيُّْٓؿ ـٚتٛ ـٚثقفُٔل   ذفؽ افقؿٝ, مقؿػ افًُْٜٔ. فَد ش ِِّّل افًُْٜٔ ادًتً لس لًمً

س جًِف   يد ادّقعتَديّف فًٍِٚمٜ.  ٚه فِجّٔع, لفُـ ليُِػ بسمجتف فُِتٚب ادًَدَّ ٚه فًٍِٚمٜ بؾ لحتك فًِْٚء افَٚدرات , صًِٚ لًمتٚح

فٝ إػ فً...  لهُذا أخَك إُجٔؾ إػ اخلْٚزير...  ظذ افَراءة . لؿد أصدر أحد افٌٚبقات مخًٜ ٌٜ فًٍِٚمٜلجقهرة اُـِرلس حتقَّ

متف افًُْٜٔ  ألامر بٚبقيٜ )رشِٚؾ رشّٜٔ( يٖمر ؾٔٓٚ ب٘فَٚء افٌَض ظذ ليُِػ, لاشتدظٚك اثْٚق مـ افٌٚبٚلات إػ رلمٚ, لؿدَّ

مقا فف احلاميٜ لغ ًيتَّٓؿ   حٔٚتف بٚح حٚـّٜ ثالث مٍرات, لفُـ أصدؿٚؤك ؿدَّ ًّ رضَٜ. لؿد ٕدمٝ افًُْٜٔ ظذ افُٚثقفُٜٔٔ   إٕجِسا فِ

خ افزيىٚن تقمٚس ؾقفر افذن ـتٛ بًد ذفؽ بْحق مِٚتٍل شْٜ, بٖمرى مـ افٌٚبٚ اشًتخٌرج ًجثامٕفف, 1428ذفؽ, ل   , ليَقـ ادٗرِّ

,   َنرثٍؿ أخَك َبٚ اددلـ , َبٚ   جمرم جدلـ هيع ادريٚق أحرؿقا ظيٚمف حتك صٚرت رمٚداه لأخَقا »يهػ مٚ حدث بًد ذفؽ: 

ر إػ َنر ه فتًِّٔف افذن إتؼ اِق   ـؾ لمـ افٌحر إػ ادحٔط, لمْف إػ افٌحر, لافُّْٓ . لهُذا أصٌح رمٚد ظيٚف ليُِػ رمزا

 [شافًٚغ.

س:  س   افؼافسمجٜ افًربٜٔ ادًنسـٜافُتٚب ا دًَدَّ ًتٛ افٔقٕٕٜٚٔ مـ افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ, ط. دار افُتٚب اًدَدَّ ًُ  -ؾ اّلشط , اف

مٜ فِسمجٜ افٔقٕٕٜٚٔ )]. 75صؼ ِقا لاؿرألا هذا افُتٚب بُؾ ظ26ْ-15شٍر ينقع بـ شراخ, ًمَدِّ أرجقا ادًذرة ٜ. فُـ, يٚ(: ؾتٍوَّ

ـمتإذا غ أ ٍ   بًض افًٌٚرات, رؽؿ ـؾ ًجٓد, َُّ عِّ ـً حغ  ذفؽ أق مًْك افَّْص افًزن ُ يٌَك داِامه ذاتف, مـ َٕؾ مًْك افُالف بقوقح 

ٚه ظذ افؼيًٜ لاّنٌٔٚء لبَٜٔ افُتٚبٚت, ًيسجؿ إػ ًفٌٜ أخرم ؾداِامه بغ اّصؾ , لهذا ُ يْىٌؼ ؾَط ظذ هذا افُتٚب, بؾ أجو

 [.لافسمجٜ ؾرؾو طٚهرو 

ترمجٜ ]. 114, 113صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

افًٌتٚن / شّٔٞ / ؾٕٚدايؽ: أمٚ أهٍؿ ترمجٜ ظربٜٔ طٓرت   افَرق افتٚشع ظؼ لـٚق حٚ أبًد اّثر   احلٔٚة ادًٔحٜٔ   افؼؾ 

بٌرلت   تًٚلق لتًْٔؼ ـٚمؾ مع مجًٜٔ افُتٚب ( ادرشِقق اّمريُٚقاّلشط ؾُٕٚٝ افسمجٜ افتل ؿٚمٝ َبٚ اُرشٚفٜٔ اّمرئُٜ )

. لؿهٜ هذك افسمجٜ ؿهٜ ضقيِٜ تًتحؼ أق ًترلم بُٚؾٜ تٍهٔالهٚ لفُْْٚ فؤؼ ادَٚف ٕقجز أهٍؿ لؿًِٚٓٚ ؾٔام يع: ٜادَدس اّمرئُ

ف تنُٔؾ دْٜ فدراشٜ احلٚجٜ إػ ترمجٜ ظربٜٔ 1844بدأت ؿهٜ هذك افسمجٜ ظْدمٚ ؿرر جمِس اُرشٚفٜٔ إُجِٜٔٔ   شقريٚ ظٚف 



 [14..... ] فُتٚب ادَدسا ظـ صٚمِٜ ؾُرة

www.alta3b.wordpress.com 

ف افَٔٚف بسمجٜ ظربٜٔ جديدة 1847فِجْٜ تَريرهٚ دجِس اُرشٚفٜٔ افذن ؿرر   ظٚف حديثٜ فُِتٚب ادَدس. لرؾًٝ هذك ا

. ظذ أق تُقق افسمجٜ   يُقق أشٚشٓٚ افْهقص افًزيٜ لاِرامٜٔ فًِٓد افَديؿ لافْص افٔقٕٚن فًِٓد ادديدفُِتٚب ادَدس, 

فَٔقف َبذا افًّؾ: ؾٚختٚر دًٚلٕتف ادًِؿ  إيع شّٔٞ صٔٚؽٜ ظربٜٔ حديثٜ لبٖشِقب يتّنك مع افًك. لـِػ جمِس اُرشٚفٜٔ

, لـٚق ـالمهٚ مـ أخّع اّشامء   َنوٜ اّدب افًريب   افًك احلديٞ, بؾ ـٚق حام دلر لافنٔخ ٕٚصٔػ افٔٚزجل بىرس افًٌتٚن

دًِؿ بىرس افًٌتٚن يَقف ب٘ظداد افريٚدة   هذا ادوامر, ؿٌؾ أق تيٓر أجٜ أشامء أخرم   خًمتِػ بالد افؼؾ اّلشط. ؾُٚق ا

ٚه لـٚق افنٔخ  ادًقدة اّلػ فِسمجٜ ليَقف شّٔٞ بوٌىٓٚ بٚدَٚرٕٜ بٚفْص   افٌِٜ اّصِٜٔ لافتٖـد مـ شالمٜ ظٌٚرهٚ ُهقتٔ

ح أشِقَبٚ. لظْدمٚ مٚت شّٔٞ ظٚف  َِّ ؽ ادزء ف ـٚق شٍر افتُقيـ لادزء اّـز مـ شٍر اخلرلج لـذف1854ٕٚصٔػ افٔٚزجل ًيْ

اّـز مـ إٕجٔؾ متك ؿد تؿ ضٌٚظتٓٚ. لـٕٚٝ مًقدات بَٜٔ افًٓد ادديد لجزء ـٌر مـ افًٓد افَديؿ مًدة فِّراجًٜ. ثؿ أشْدت 

ٚه   جمُٚت ظِّٜٔ ـثرة.  ـقرِٕٔٔقس ؾٚق أخـ ؾٕٚدايؽف إػ ضٌٔٛ بٚرع مقهقب هق 1857اُرشٚفٜٔ افًّؾ   شْٜ  افذن ـٚق ظٌَري

رجؾ أزهرن فف بٚع لاشع   افٌِٜ افًربٜٔ هق هذك ادّٜٓ مع ٍٕس ؾريؼ افسمجٜ افذن ظّؾ مًف شّٔٞ مع إوٚؾٜ  ؾًٓر ظذ إٕجٚز

. لـٕٚٝ لجٜٓ ٕير ؾٕٚدايؽ أنف يرؽٛ   اُشتٍٚدة مـ صخص جًئد افٌِٜ افًربٜٔ دلق تٖثر افنٔخ يقشػ بـ ظَؾ اّشر احلًْٔل

ف لمتٝ ترمجٜ افًٓد افَديؿ 1865فِجّٔع. لتؿ إُتٓٚء مـ ضٌٚظٜ افًٓد ادديد ظٚف بٍّردات مًٔحٜٔ مٖخقؾٜ ؿد ُ تُقق مٍٓقمٜ 

 [ف.1865ف إُ أق إُتٓٚء مـ ضٌٚظٜ لجتِٔد افُتٚب ادَدس ـٚماله ـٚق   شْٜ 1864ظٚف 

ُتٚب ادَدس: ًيَٚـ أق افسمجٜ افًربٜٔ فِ]. 27, 26صؼ -, مىًٌٜ ألتقبرٕٝ افُتٚب افٍريد لافدؾٚع ادجٔدافدـتقر ؾريز صّقِٔؾ: 

. )...( لؿٚف ف َٕاله ظـ افسمجٜ افالت755ْٜٔٔشْٜ فُِتٚب ادَدس ؿٚف َبٚ اّشَػ يقحْٚ أشَػ أصٌِٔٔف ب٘شٌٕٚٔٚ  ألـ ترمجٜ ظربٜٔ

ثؿ  شْٜ 46لؿد اشتٌرؿٝ هذك افسمجٜ هـٔس افرازن مىراق دمنؼ مع بًض افًِامء بسمجٜ افُتٚب ادَدس ـِف إػ افٌِٜ افًربٜٔ, 

ف. ؿٚف افَس هْرن مٚرتـ   احْد بسمجٜ افًٓد ادديد إػ افًربٜٔ لٕؼتف مجًٜٔ ٕؼ ادًٚرؽ ادًٔحٜٔ 1671ضًٌٝ   رلمٚ شْٜ 

ف.  أمٚ افسمجٜ افًربٜٔ احلٚفٜٔ ؾَد ؿٚف َبٚ ادرشِقق اّمرئُقق   فٌْٚق د. إيع شّٔٞ لد. ـرِٕٔٔقس ؾٚق ديؽ بًّٚظدة 1816شْٜ 

 [ف.1865مٚرس  15افًٌتٚن لٕهٔػ افٔٚزجل, لافنٔخ يقشػ اّشر اّزهرن. لؿد تؿ ضًٌٓٚ    افنٔخ بىرس

لع   إٕجٚز ترمجٜ ]. 225صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  افًُّْهص افُتٚبٜٔ ادًٔٚريٜ: ؿٌؾ افؼُّ

س مـ افٌِٚت اّصِٜٔ,  ًًٕخٜ شًٔتخدمقَنٚجيٛ جديدة فُِتٚب ادًَدَّ رلا أجَّٜ  ؿ ظذ اّرجح شقؽ ظذ ادًسمجغ أق ًيَرِّ . لمع أَنَّ

ًًٕخ أخرم بؾ حتك ترمجٚت أخرم,  ٛ ظِٔٓؿ اُشتْٚد إػ ٕصٍّ لاحد بًْٔفيًتنرلق  ؽؿ مـ بًض اِراء إُ أنَّف يتقجَّ , لبٚفرَّ

ٚه ظذ أؾوؾ افُّْ  خ فًُِّْهقص افُتٚبٜٔ افًزيٜ لافٔقٕٕٜٚٔ. ادًًٚروٜ, إُ أق ًمًيؿ افًِامء يتٍََّقق ظّقم افَّْص ادًٔٚرن فًِٓد افَديؿ ًي

بًٜ مـ حترير  ف1977 - 1966ادْنقر   صتقجتٚرت بٖخامٕٔٚ    The Bible Hebraica Stuttgartensisهق  افىًٌَّٜ افرا

ف, ِّمٍٚ 1515يرجع تٚرَيٓٚ إػ شْٜ , لافتل The Leningrad Codexف. لافَّْص افُتٚيب مـ خمىقضٜ 1952رلدفػ ـٔتؾ   

ءات ادًختٍِٜ لمـ وّْٓٚ افًٌض مـ فٍِٚػ  ٚه ًمالحيٚت بنٖق افَرا ـ أجو َّّ ًًٕخٜ ـٚمِٜ مـ افًٓد افَديؿ, لفَُّْف يتو جيًِٓٚ أؿدف 
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ت   شْٜ  ًٌٕؼي ًًٕخٜ جديدة  بًٜ مـ افًٓد ادديد  أٍمٚ افَّْص ادًٔٚرن فًِٓد ادديد ؾٓق افىًٌَّٜف. 2555افٌحر ادِّٔٝ. لًهْٚؿ  افرا

ٌيؾ ف1993افٔقٕٚن ادْنقرة   شْٜ  خٜ تٍؿ إظدادهٚ مـ ٌؿ س . هذك افًُّْ ؾريؼ دليل مـ افًِامء حتٝ إذاؽ مجًٍٔٚت افُتٚب ادًَدَّ

رةفَِراءات افتل ختتِػ ظـ هذا افَّْص   ادخىقضٚت ادً  تتَٔٔام. لهق ُتقن ظذ افَّْص اّشٚد ظاللة ظذ ادًتَّحدة ُِّ ٌ ,

 [لاشتنٓٚدات مـ  بٚء افًُْٜٔ لافسمجٚت افَديّٜ مثؾ افنيٕٜٚٔ لافٌَىٜٔ لافالتْٜٔٔ لاّرمْٜٔٔ لادقرجٕٜٚٔ لافًالؾٜٔ افَديّٜ.

: افسمجٜ افٌقفًٜٔ]. 116صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

, لافًّؾ فسمجٜ افًٓد ادديد   وقء اُـتنٚؾٚت احلديثٜ فِّخىقضٚتٚلفٜ جٚدة   هذك احلٌَٜ )افَرق افًؼلق( ـٕٚٝ ألـ ًُم 

ظذ إدخٚـ ًمًٚظدات افَراءة ـًالمٚت افسؿٔؿ لاحلقار افتقؤحٜٔ هل تِؽ افتل ؿٚف َبٚ اّب جقرج ؾٚخقرن مـ اِبٚء 

. فُْف حٚؾظ لؿد ترجؿ اّب ؾٚخقرن افًٓد ادديد ظـ افْهقص افٔقٕٕٜٚٔف 1953افٌقفًٔغ بٌِْٚق. لصدرت هذك افسمجٜ ظٚف 

 [.تَيض بٚفرجقع إػ افٍقدٚتٚ افالتْٜٔٔ متك ـٚق افْص يتًِؼ بُٚيامق أل اّخالؾظذ شٔٚشٜ افسمجٚت افُٚثقفُٜٔٔ افتل 

افسمجٜ افًٔقظٜٔ ]. 117صؼ -افُتٚب ادَدس  , ط. دارتَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ترمجٜ حديثٜ تتقخك افٌالؽٜ لافٍهٚحٜ ظذ أظذ مًتقيٚهٚ لتًتّد ظذ أدؾ افًُّْهقص : اهتؿ اِبٚء افًٔقظٔقق بٌِْٚق ب٘صدار احلديثٜ

ب ظٌٚراهٚ . لؿٚف َبذك افسمجٜ اّبقاق صٌحل  قن ليقشػ ؿقصٚجل. لـالمهٚ مـ حِ  وقء اُـتنٚؾٚت احلديثٜ ٛ. لهذَّ

ف تِتٓٚ ظدة ضًٌٚت لحٚلـ اِبٚء افًٔقظٔقق   ـؾ ضًٌٜ 1969اّشتٚذ بىرس افًٌتٚن. صدرت افىًٌٜ اّلػ فًِٓد ادديد ظٚف 

 [جديدة إدخٚـ بًض افتحًْٔٚت مثؾ تًٌٔط افًٌٚرة لإوٍٚء افرلح ادًُقٕٜٔ ظذ افسمجٜ.

ترمجٜ ]. 118, 117صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(تَديؿ افُتٚب ادَدس ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

: أحًٝ افًُْٜٔ افٌَىٜٔ اّرثقذـًٜٔ بٚحلٚجٜ إػ ٕؼ ترمجٜ ـٚمِٜ فُِتٚب ادَدس بٚفٌِٜ افًربٜٔ تتؿ افًُْٜٔ افٌَىٜٔ اّرثقذـًٜٔ

ؾ افٌٚبٚ ـرفس افًٚدس دْٜ برِٚشٜ اّنٌٚظـ ضريؼ أبِْٚٓٚ. لذفؽ  َُّ ب٘صدار اّنٚجٔؾ اّربًٜ . لؿٚمٝ هذك افِجْٜ ؽريٌقريقس ص

ٝ هذك افسمجٜ بهٍٜ خٚصٜ بٚشتخداف افْهقص افَىٌٜٔ افَديّٜ. ف1975بدءه مـ ظٚف  َّّ  [لاهت

 أؿًٚف افُتٚب ادًَدَّس

ادَدس هق جمّقظٜ مـ  افُتٚب]. 8صؼ -, ط. ـًْٜٔ مٚر مْٔٚ بٚفٍٔقف أصٚفٜ افُتٚب ادَدس لاشتحٚفٜ حتريٍفافَّص بقُ ظىٜٔ: 

ٌَٖت  َ تي ًتٛ( ألحك َبٚ اهلل إػ أنٚس ؿديًغ ـتٌقهٚ مـ افرلح افَدس "ّينًَّف غي ًُ   اّشٍٚر )اف
ٌ
ًس اهلل َِّؿي ًأنٚي ُي َؾ تي , بي

ٚقى ًي َٕ ٌٜ إٌ ّي ٌنٔ ّي ةو ؿيطُّ بٌ ًٌقَّ ًْ

ًدٌس" )بىرس افثٕٜٚٔ  ًَ لٌح اَف ـي افرُّ قٌؿغي ٌم ًً ققي مي ًً ي دِّ ٌَ ّٝ هذك اّشٍٚر إػ جمّقظتغ. )أ( (, ل21 :1اَف ًِّ : أشٍٚر افًٓد افَديؿؿد ًؿ

ٌيٝ ؿٌؾ جملء افًٔد ادًٔح لظددهٚ 
تٌ ـً ه  39لهل افتل  افتل بغ أجديْٚ.  لشًٌٜ أشٍٚر ؿٕٚقٕٜٔ ثٕٜٚٔ ؽر مقجقدة بسمجٜ افٍٕٚدايؽشٍرا

ٌيٝ بًد جملء افًٔد ادًٔح لظددهٚأشٍٚر افًٓد ادديد)ب( 
تٌ ـً ه. 27 : لهل افتل   [شٍرا
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ًٜ  19) 21-19/  1بىرس افثٕٜٚٔ  ٌيٌقيَّ ًٜ افَّْ ّي
ٌِ ُي ٕيٚ اَف ٌظَْدي َقٌوعى لي جى ًمٌْرى ٌ  مي ا امي إٌػي ٌهي ـي  ٚ ٓي َٔ ًتَؿ إٌفي َٓ ٌي تي َٕ ٚه إٌٌق ا ْ ًي ًِققي حي ًي ٍَ تٌل تي , افَّ ًٝ ٌي ثَ ٌهلي أي , لي

 ًٛ ـي َق ـي ِيعي  َى يي ًٚر لي ٓي ٌجري افَّْ ٍي َْ َق يي , إٌػي أي َؿ,  ًمَيٌِؿى ًُ ًِقبٌ ٌٌَح ٌ  ًؿ ُه:  25افهُّ ا أيلَّ ذي غي هي
ٌ ٌ
ٚد ٚصٍّ ظي رى خي ًٌ ٍَ ـَ تي َٝ ٌم ًي َٔ تيٌٚب في ٌُ ٌة اَف ًٌقَّ ًٕ ؾَّ  ـً  21, أيقَّ 

 , ٚقى ًي َٕ ٌٜ إٌ ٌنّٔي ّي ةو ؿيطُّ بٌ ًٌقَّ ًٕ ٌَٖت  َ تي لٌح ّينًَّف غي ـي افرُّ قؿٌغي ٌم ًً ققي مي ًً ي ٌَدِّ  اَف
ٌ
َُّ ًس ا َِّؿي ًأنٚي ُي ًدسٌ  بيَؾ تي ًَ  (.اَف

إق ـْتؿ   صؽ مـ ]. 11صؼ -, رشٚفٜ بىرس افثٕٜٚٔ, ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٚفٍجٚفٜ تًٍر افًٓد ادديدأنىقٕٔقس ؾُرن: 

, لهل صٓٚدات أنٌٔٚء صٓدلا َبٚ ظـ ادًٔح مْذ مّٚت افًْغ. لهل ثٚبتٜ, ؾًْدـؿ افٌْقات   افًٓد افَديؿصٓٚدتْٚ ظـ ادًٔح, 

(. 16:  3أل  2ٔٓقد صٚهدة ظذ صدؾ مٚ َٕقـ. )...( مًقؿغ = ُمّقفغ ـام حتّؾ افريح افًٍْٜٔ لؿٚرق مع )لافُتٛ   يد اف

هق يًىل ( 1لفُـ فٍْٓؿ أق مٍٓقف افقحل فدم ادًٔحٔغ لافٔٓقد هق فٔس أق افرلح افَدس يّع ظذ افُٚتٛ مٚ يُتٛ بؾ: )

افرلح افَدس ُّل افُٚتٛ مـ افقؿقع   ( 2. )لثَٚؾتف لؾًٍِتف لخزاتفلافُٚتٛ يهٔغ مٚ يُتٛ بحًٛ أشِقبف , افٍُرة فُِٚتٛ

(. فٔس مـ تًٍر خٚص = فٔس 1( افرلح افَدس يُنػ فُِٚتٛ مٚ هق ؽٚمض لمًتقر )مثاله: أحداث اخلَِٜٔ تؽ 3. )أخىٚء

 [ظـ اجتٓٚد بؼن, بؾ بقحل مـ افرلح افَدس.

ًهْٚ َٕهد بٚفًهّٜ هل افتل ]. 155صؼ -دزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ , اادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ؾٚفًهّٜ مَهقرة ظذ حٍظ افقحل مـ , حتك ُ َيىّقا   تٌِٔغ أل ـتٚبٜ مٚ ًيقحك إفٔٓؿ بفيّْحٓٚ اهلل تٌٚرؿ اشّف ّنٌِٔٚف لًرًشِف 

ل أل افرشقـ مـ خىٖ أل خ, اخلىٖ افٌؼن ل اظسؽ بخىّٔتف لٕدف ظِٔٓٚ , ىّٜٔ صخهٜٔلفًٔٝ افًهّٜ هل حٍظ افٌَّْ ؾدالد افٌَّْ

ة َّٕام هق دفٔؾ ؿقن للاوح ظذ صحٜ افقحل بدمقع ًمرَّ ًِٜ, لتًجِٔف فًَىتف   اخلىّٜٔ إ قرك بٚفَّْدف ـتٛ مزامرك افٍرا ًً ة ًص , ل  ًؿقَّ

 [ادُتقب.

 افًٓد افَديؿ (1)

ؿٌؾ ًلٌوعي افًٓد افَديؿ, ألشع افًٓديـ, ]. 11صؼ -تٌٜ افٌقفًٜٔ , مْنقرات ادُظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ: 

. لًيىٌِؼ ظِٔف افٔٓقد اشامه مٖخقذاه مـ ألـ (14/  3لاشّف هذا مٖخقذ مـ رشٚفٜ افَديس بقفس افثٕٜٚٔ إػ أهؾ ـقرٕثقس ). ادًٔح

ٍٔغ  -حرؽ مـ ـؾٍّ مـ أؿًٚمف افًزيٜ افثالثٜ: تقراة  ٍٕف جمّقظٜ  -ٌٕ تٚرَيٓٚ إػ مٚ يتجٚلز اّفػ شْٜ.  دـتٛ, بؾ مُتٌٜ, يّتـتٌغ. إ

ٕف ـتٌٜ ظديدلق . لهق ُ يًرض افقاحد)أن: افُتٚب(  لمْٓؿ مـ تًٚؿٌقا ظذ لوع افًٍر, يْتّقق إػ ؿرلق لبّٔٚت خًمتٍِٜ, دلَّ

تٌٝ ؾٔف, بؾ   أربع ؾّٚت: اّشٍٚر اخلًّٜ, اّ 46أشٍٚرك )أن: ـتٌف( افؼ  ـً (, اّشٍٚر 16شٍٚر افتٚرَئٜ )بحًٛ افزمـ افذن 

 [(.18(, اّشٍٚر افٌْقيٜ )7احلُّٜٔ لافنًريٜ )
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.  12) 15-12/  3ـقرٕثقس  2 ةه ثٌري ـي ةه  ري ٚهي ًؾ جًمي ٌّ
ًَ تي ًَ ٕي ا  ذي ٚءو ٌمَثًؾ هي جي ْٚي ري َذ في ٌ٘ َل ُي  13ؾي ُي ٌف فٌ ٌٓ َج ذي لي ٚه ظي ًع ًبَرًؿً ك ييوي ٚقي ًمقشي ـي امي  ـي َٔسي  في لي

 ًْ ًَْيري بي ٌٌِؾ. يي ا ٌٜ افزَّ
يي ٌِٔؾي إٌػي ٌَنٚي ا ًف  14ق إٌَهي ًً ٍَ ٕي ًؿًع  فٌؽي اَفًزَ تَّك اَفٔيَقٌف ذي ًَٚنًَؿ, ّينًَّف حي َذهي َٝ أي تٌٌٔؼ بيَؾ ًأَؽٌِيي ًي ٌد اَف َٓ ًي  اَف

ةٌ ءي ا َرً  ٌظَْدي ؿٌري بيٚؾى ؽي

ٌٔح.  ًٌ ٌَىيًؾ ٌ  اَدي ٌذن ًي , افَّ ٌنػى ُي ٔيَقٌف, حٌ  15ًمَْ تَّك اَف ـَ حي
ٌُ َؿ.في ٌٓ ٌٌ َِ ذي ؿي َقًوقعو ظي ًؿًع مي ك, اَفًزَ أً ًمقشي ري ََ  (غي ًي

ـٚق اُشامق ادّٔزاق فًَِّغ افرًِٔٔغ ]. 25صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس: 

ٕٜٔ دًِّْٚ بقفس افرشقـ إػ ـقرٕثقس, . ؾٍل افرشٚفٜ افثٚمًرلؾيَغ ؿٌؾ افَِٛ افنٚمؾ فِّجِد افذن يوؿ ـِٔٓامفُِتٚب ادَدس 

فٌؽي افَ  تَّك اَفٔيَقٌف ذي ًَٚنًَؿ, ّينًَّف حي َٝ أيَذهي َؾ ًأَؽٌِيي ًف ًأضٌِؼ بٚفًٍؾ اشؿ "افًٓد افًتٔؼ" ظذ ٕٚمقس مقشك   ؿقفف: "بي ًً ٍَ ٕي ًؿًع  ةٌ ًزَ ءي ا ٌظَْدي ؿٌري

تٌٌٔؼ  ًي ٌد اَف َٓ ًي ٌَىي  اَف ٌذن ًي , افَّ ٌنػى ُي َرً ًمَْ ٌٔح." )بيٚؾى ؽي ًٌ  [(.3/14ـق  2ًؾ ٌ  اَدي

, افًٓد افَديؿ فٔس إُ ذـريٚت أهة إبراهٔؿ]. 21صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ: 

َِّؾ هذك افذـريٚت مـ افٍجقاتافتل أصٌحٝ   مٚ بًد ؿٌِٜٔ ثؿ افنًٛ ادختٚر  ٚه, ظذ مع مٚ يتخ ِع , لهق ينتّؾ رشّٔ  -ذا

ؿ  -لٌٕقءات  -لتٚريخ  ُي ه(  -لٌح ه لٕثرا , لمـ أمقر ًٕتٌرَبٚ, لُ َيِقا مـ افتَّٖثُّر بٚحلوٚرات ادًجٚلرة ادًٚسةلصِقات ... )صًرا

 [.أل ؿد ُ تًْْٔٚ ـثراه 

 افًٓد ادديد (2)

. ؾَد ًلٌوعي بًد ادًٔحًٓد ادديد, لأٍمٚ اف]. 12صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ: 

ق 31/  31. لـٚق إرمٔٚء ؿد تُِؿ ظـ "افًٓد ادديد" )لاشّف يرتَل إػ افَرق افثٚفٞ ف, إػ أجٚف ترتِٕٔٚقس اُؾريَل (. لؿد دلَّ

ًشؾمٗفٍِّقك,  ة ُ تتجٚلز ٕهػ افَرق. لينتّؾ ظذ اّنٚجٔؾ )27, أشٍٚرك افؼ لًمًيّٓؿ مـ افرُّ (, 1, لأظامـ افرشؾ )(4,   ًمدَّ

ٜ )14لرشِٚؾ افَديس بقفس ) شِٚؾ افًٚمَّ  [(.1(, لرؤيٚ افَديس يقحْٚ )7(, لافرَّ

بُّ  31) 33-31/  31إرمٔٚء  ـً افرَّ ق ًَ َٖأٌل يي فو تي ٚ أيجَّٚ ٌديداه هي داه جي َٓ ا ظي ًقذي ٌٝ هيي
َٔ عي بي مي ٌِٔؾي لي ا ٌٝ إٌَهي

َٔ عي بي أيَؿىيًع مي ٌد افَّ  32. لي َٓ ًي َٚف ـي َٔسي  ًتًف في ًَ ٌذن ؿيىي

ق ًَ َؿ يي ًٓ ؾيَوًت ري ٌدن ؾي َٓ ًوقا ظي َي ٕي ـَ أيَرٌض ٌمَكي ٌحغي  َؿ ٌم ًٓ ٔيٌدٌهَؿ ًَّخٌرجي َؿ بٌ ًٓ ًت َُ ًي َم َقفي أي َؿ يي ٌٓ ٌِ ٚ عي  بي . مي بُّ ٌذن  33ـً افرَّ ًد افَّ َٓ ًي ا ًهقي اَف ذي بيَؾ هي

 ًَ ٌف يي َِؽي اّيجَّٚ دي تٌ ًَ ٌِٔؾي بي ا ٌٝ إٌَهي
َٔ عي بي ًف مي ًً : أيَؿىي بُّ ـً افرَّ ًِقٌَبٌؿَ ق ذي ًؿ ٚ ظي ٓي ًٌ ًت ـَ أي َؿ لي ٌٓ اٌخٌِ تٌل ٌ  دي ًي ي ٌ ًؾ ذي ًي ًٕققي يٌل  أيَج ق ًُ ًهَؿ يي ه لي ًَؿ َلٌِإي قًق حي ـً أي لي

ٚه. ٌ ًَ  (صي
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 ؿٕٚقق افُتٚب ادًَدَّس

ًٕتَل مْٓٚ هل افُتٛ افتل  اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ]. 23صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

, لؿٕٚقٕٜٔ لهل اّشٍٚر افتل ؿٌِتٓٚ افًُْٜٔ بقصٍٓٚ افُتٛ ادقحك َبٚ مـ اهلل -ظذ حد تًريػ افَديس ألرجيٕٚقس  - ؿقإغ إيامْٕٚ

 [, بؾ ؿٌِتٓٚ لاظسؾٝ َبٚ, ّق اهلل هق افذن ألحك َبٚ لأظىٚهٚ.غ تَررهٚ افًُْٜٔاّشٍٚر 

. 71صؼ -, دير افَديس أنٌٚ مَٚر ؿٚمقس يقٕٚن ظريب فُِامت افًٓد ادديد لافُتٚبٚت ادًٔحٜٔ اّلػرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

[(κανων.ٔٚس ََ ٔٚر, ٌم ًَ أ, ٌم ٌَدي ًِقؿ, مي ًً ة فِ ًٕقق, ًدَشًتقر, ؿٌٚظدي  [( ؿٚ

قق": هل ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ, ـِّٜ "ؿٕٚ]. 174, 173صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ: 

ت ظـ افٌِٚت افًٚمٜٔ,  تّؾ أق تُقق ؿد ًأٌخذي . ليٌدل أق ألـ مـ اشتًّؾ هذك افٍِيٜ   جمٚـ افُتٚب لمًْٚهٚ افَٚظدة لادَٔٚسًُ

" فٔس وّـ افَٕٚقق راظل هرمس, ظْدا راح يَقـ إق ـتٚب "ف355ٕحق شْٜ , هق افَديس افؼؿٍل أثْٚشٔقس افٌُرادَدس, 

ـ  ٍٜٔ,   ترـٍٔٚ احلٚفٜٔ, ٕحق شْٜ لألَّ بع راجي اشتًامـ افُِّٜ   افؼؾ, ل  365جمّع اشتًّؾ افُِّٜ جمّع افاٍلذؿ ف. لمْذ افَرق افرا

ًتٛ   افًُْٜٔافٌرب بٍوؾ افَديس ألؽًىْٔس. ؾُٕٚقا يَقفقق:  ًُ ٚ ؿٕٚقٕٜٔ, يُّـ أق تَرأ اف ّنَّف , لُ جيقز أق ًيَرأ شقاهٚ, ظذ أَنَّ

ٚه فٔس ؿٕٚ ًيٝ ب٘حٚف اهلل. قٕٔ ًتٛ افتل ًلٌو ًُ ٚ ؿٚظدة اُيامق لاحلٔٚة افرلحٜٔ, افَٕٚقق إذاه هق جدلـ اف َِّّتٓٚ افًُْٜٔ ظذ أَنَّ بًٌٛ , لتً

 [.أصِٓٚ اُهلل

ـ ـٚق فف احلؼ   تَرير موّقق هذ]. 174صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ:  ا لفُـ مي

ٚ ًمِّٜٓ ؟  ٔاٚ أق اّشٍٚر افتل ينتّؾ ظِٔٓٚ ختتِػ ظـ شِٚر افُتٛ, لأَنَّ َِّّٝ . افًُْٜٔافَٕٚقق, لاُظالق رشّ ؾٚفًُْٜٔ ؿد تً

د حٚ َّٓ  [.ل  حوْٓٚ ٕنٖ افًٓد ادديد. أشٍٚر افنًٛ افذن م

هذك اّشٍٚر افتل ]. 15, 14صؼ -دريٜ ,  ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْهؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟ًمراجًٜ اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: 

 -مـ خالـ هُٗء افذيـ إتخٌقا فتَرير ذفؽ اّمر  - مقجقدة   افُتٚب ادَدس ّق صًٛ اهللتقجد   افًٓديـ افَديؿ لادديد 

رة. )  احٚمش: تؿ حت رلا أق هذك اّشٍٚر هل افتل شًتًتز ـجزء مـ افُتٚب ادَدسؿرَّ  ديد ؿٕٚقٕٜٔ بخالؽ أشٍٚر أخرم ًمزلَّ

فَِديس  37ف لمـ خالـ تًٚفٔؿ اِبٚء ـام   افرشٚفٜ افٍهحٜٔ رؿؿ 415اّشٍٚر مـ خالـ ادجٚمع, مثؾ جمّع ؿرضٚجْٜ   شْٜ 

 [ف.(367افٌٚبٚ أثْٚشٔقس افرشقيل   شْٜ 

هذك ادجّقظٜ مـ افُتٚبٚت ]. 23صؼ -,  ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ هؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟ًمراجًٜ اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: 

ًمقحك َبٚ مـ افرلح افَدس, أل بًّْك  خر: هل أنٍٚس اهلل َّنٚ مـ رلحف. )  احٚمش: ـِّٜ افقحل   افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ مًْٚهٚ 

َس", ؾتًٌر ًمقحك َبٚ مـ اهلل تًْل أنٍٚس اهلل, راجع:  ٍي ٕي شٜ اّش ( لهل ًتًزِّ ظـ احلؼ افذن مـ ظْد اهلل.16:  3أل  2" ٍٚر ادًَدَّ
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ٚه هل افُتٚبٚت افتل ـتٌتٓٚ افًُْٜٔ فًتًزِّ بٖمٕٜٚ ظام أظِْف اهلل حٚ مٝ فْٚ افُتٚب ادَدس. لـام ؿِْٚ شٚبَ . لؿٕٚقٕٜٔ ؾٚفًُْٜٔ هل افتل ؿدَّ

بٚت ـثرة بْٔٓؿ ددة ؾَِد تدالـ افٔٓقد ـتٚ. تؿ إؿرارك بًِىٚق افًُْٜٔاّشٍٚر لاظتٌٚرهٚ جزءه مـ افُتٚب ادَدس أل ظدف ؿٕٚقٕٔتٓٚ 

, فتِؽ افُتٚبٚت شختؿ مقاؾَٜ»لفُـ افًُْٜٔ بًِىَٚنٚ ؿٚمٝ بًِّٜٔ ؾرز افُتٚبٚت لأظىٝ . لـذفؽ ادًٔحٔقق اّلاِؾ, أخػ ظٚف

ت بٖمٕٜٚ ظـ اُيامق, لافتل  مْٝ َبٚ افًُْٜٔ لاختزهٚ داِامه.  [افتل ظزَّ

اّشٍٚر ؽر افَٕٚقٕٜٔ ادًرلؾٜ بّٚبقـريٍٚ: ]. 28, 27صؼ -لتدريٛ افَٚدة  , ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

بع ادًٔحل, ؾٓق ألـ مـ أضِؼ اشؿ اّبقـريٍٚ  ـٕٚٝ مـ تًّٜٔ افَديس إيرلّٕٔقس ٚه بٚشؿ جرلف[   افَرق افرا ]ادًرلؽ أجو

ٌٍٖة". أمٚ أشٌٚب رؾض هذك افُتٚبٚ ؾٜٔ -1ت ؾٓل: ظذ هذك افُتٚبٚت, لمًْٚهٚ "افُتٛ ادًخ . َبٚ افُثر مـ اّخىٚء افتٚرَئٜ لادٌرا

ِِّؿ ظَِٚد خٚضّٜ -2 ز ظذ ِّمٚرشٚت خًتٚفػ اّشٍٚر ادَدشٜ ادقحك َبٚ.  ًتً ِـّ تِجٖ إػ أشٚفٔٛ أدبٜٔ, لتًرض ُمتقيٚهٚ  -3لًتر

ٚه ظـ اّشٍٚر ادَدشٜ ادقحك َبٚ.  تل تٍْرد َبٚ اّشٍٚر افهٚدؿٜ, مثؾ افٌٍْقات تَْهٓٚ ادّٔزات اف -4ادهىًْٜ بٖشِقب َيتِػ متٚم

 [لاّحٚشٔس افدئْٜ.

أشٍٚر افًٓد افَديؿ ]. 31صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ًِىٚت افرلمٕٜٚٔ  ف,75: لدلق افدخقـ   تٍهٔالت ـثرة, ٕجد أنف بًد خراب ألرصِٔؿ شْٜ شمجْٔٚ»لجمّع  ًُّ اشتٖذق افٔٓقد اف

ددلق ؾٔف بهٍٜ ؿٚضًٜ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افتل يِتزمقق َبٚ.  ًُ ٚه  ف   بِدة صٌرة اشّٓٚ 95لإًَد هذا ادجّع شْٜ فًَٔدلا جمًّ

ٚه اشؿ "جٌْٜ" بٚفَرب مـ يٚؾٚ.  شمجْٔٚ» ه لًيىِؼ ظِٔٓٚ أحٕٔٚ لا   هذا ادجّع افتًًٜ لافثالثغ شٍرا افتل تتٍؼ مجٔع افُِْٚس  لأؿرُّ

َِّؼ بٚفًٓد افَديؿ  [.ادًٔحٜٔ بنَٖنٚ ؾٔام يتً

دة بهٍٜ ]. 84صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر:  غ تُـ أشٍٚر افًٓد افَديؿ ًُمدَّ

ٚه ـٕٚٝ افتقراة  مدم ؿٌقـ هذك اّشٍٚر لاظتٌٚرهٚ إهلٜٔ  شادرلٕٜ» بؾ ـٚق ًهْٚؿ ٕقع مـ: ف95ؿٚضًٜ ؿٌؾ جمّع ئّْٚ شْٜ  . حَ

ك ظـ ـؾ خىٖ,  ر لصٚرت مهدر افتَّؼيع لاّنٌٔٚء حام ؿدشٜٔ خٚصٜ لًتْزَّ ُِّ لؿد حيٝ بٚفتََّديس   لشط افٔٓقد ًمْذ ظك ًمٌ

ًٛ ٜ افنَّ لدخؾ ادجّع حًٛ ظٚدتف يقف »يٜ   ؾًِىغ: . لـٕٚٝ تٗخذ مْٓام ؿراءات ادجٚمع افٔٓقدلافتًَِّٔؿ لادًًتَدات بغ ظٚمَّ

. ؾًدٌؾع إفٔف شٍر إصًٔٚء افٌْل تٚت: 17-16:  4)فق  شافًٌٝ لؿٚف فَٔرأ ـَ مًف( أتقا إػ أنىٚـٜٔ بًٔٔديٜ »(, لبغ هيقد افنَّ )بقفس لمي

ءة افْٚمقس لاّنٌٔٚء أرشؾ إفٔٓؿ رؤشٚء ادجّع ؿِٚ , لبًد ؿرا ِغ ... إق ـٕٚٝ ظْدـؿ ـِّٜ لدخِقا ادجّع يقف افًٌٝ لجًِقا

 شادرلٕٜ» ـٚق ؾٔف ٕقع مـ شـًٌتقؾٌٔؿ» فُـ افًَؿ افثٚفٞلؽرهٚ(.  2-1:  17: 21:  15: 15-13:  13)أع  شلظظى فِنًٛ ؾَقفقا 

 [.حتك بغ افٔٓقد أنًٍٓؿ

س:  هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔترمجٜ افُتٚب ادًَدَّ ؿٕٚقق ]. 48, 47صؼ -  ادؼؾ  افًٓد افَديؿ, مجًٔٚت افُتٚب ادَدسمدخؾ إػ , افرَّ

ـ ظِٔٓٚ, بؾ هق فٔس افًٓد افَديؿ ـؾ اّدب افذن صدر ظـ افنًٛ افًزانافًٓد افَديؿ:  ٚه ًيًقَّ ًتٌ ـً  ٕتٔجٜ اختٔٚر مٗفٍَّٚت ًتًٍد 
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ك حذا افًٌٛ  ٍّ ة أشٍٚر خًمتٍِٜ افتَّقاريخ , ظدٍ شافَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ». مٚ هل اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ ؟ جًتّع حتٝ اشؿ شؿٕٚقٕٜٔ»لًتً

شٜ مقوقع جداـ ظذ مٍر افًهقر, لهل هيقديٝ لضقبٍٔٚ  شؿٕٚقق»لافٍْقق ـٚق إتامؤهٚ إػ  )أن افَِّٜٚ افرشّٜٔ( اّشٍٚر ادًَدَّ

ٍٔقق اّلـ لافثٚن لاحلُّٜ لينقع بـ شراخ لبٚرلؿ لمَٚضع مـ أشتر لدإٔٚـ خٍٚصٜ بٚفسمجٜ افٔقٕٕٜٚٔ حذيـ افًٍريـ.  لادُٚب

د رشّٔٚا   افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ًمْذ ادجّع افسيدٕتْٔل )اّرثقذـًٜٔ لؽر  لافُِْٚس افؼؿٜٔ. هذك اّشٍٚر جزء مـ افَٕٚقق ادًحدَّ

ٚه   صٖق هذك اّشٍٚراخلَِٔدلٕٜٔ(  ِؿ ؾ, أٍمٚ ادًهِحقق افزلتًتٕٚٝ افذيـ طٓرلا   افَرق افًٚدس ظؼ. غ تتَّخذ ؿراراه سُ

س, ل  رأهيؿ أَنٚ ُ ًيُّـ أق تهِح فٌْٚء اُيامق, مع أَنٚ ًمٍٔدة فتٌذيٜ تَقم يًٍدلهٚ ؿٕٚقٕٜٔ ٚه فُِتٚب ادًَدَّ , بؾ جًِقهٚ ًمِحَ

ك  ٍّ ًتٛ افتل ًتً ًُ ق هذك اّشٍٚر ؾّٜ مـ اف ٚه   هذك  شأبقـرئٍٜ»ادًٔحٔغ. ل  ادذهٛ افزلتًتٕٚتل, ًتُقِّ أن مْحقفٜ, لتدخؾ أجو

ك»فٍّٜ ا ًَّ )لهل رؤيٚ مـ أصؾ  شـتٚب ظزرا افرابع»)لهق تُٔٔػ يقٕٚن فًزرا لٕحّٔٚ( ل  شـتٚب ظزرا افثٚفٞ»ل  شصالة مْ

ٍْٔل   افَرق افًٚدس ظؼ,  ًٌ ًتس اف ًَ َُ ٝ إػ  شافَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ»اشؿ هيقدن(. ل  افُثُِٜ ًيىِؼ ظذ هذك اّشٍٚر, ًمْذ ٌش َّّ َّنٚ ًو

ٚه فألشٍٚر , حؼافَٕٚقق   لؿٝ ُ ٝ إفٔف ألُه  شافَٕٚقٕٜٔ اّلػ»خالؾ َّّ  [.افتل ًو

ـتٚبٚت افًٓد ادديد ]. 43صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ر   تٚريخ ادً ُِّ ؽر ًرًشؾ ادًٔح , أخذ بًض اّصخٚصٔحٜٔ, لـتٚبٚت أخرم مْحقفٜ )مزيٍٜ(: إُ أنْٚ ٕالحظ أنف مْذ لؿٝ ًمٌ

إذ ـٚق ـثرلق ؿد أخذلا »( 1/  1. لٕجد إصٚرة فذفؽ   )فق لرؾَِٚٓؿ ظذ ظٚتَٓؿ ـتٚبٜ شرة ادًٔح أل بًض تًٚفّٔف لأمثٚفف

يد ظدد مثؾ هذك افُتٚبٚت لأق هْٚؿ  شبتٖخٔػ ؿهٜ   اّمقر ادتَْٜٔ ظْدٕٚ  اّظذ هق افذن ؿٚف ؽر اُهل شإهل»لبّرلر افقؿٝ تزا

 [بًّؾ اخلِؼ.

حغ اظسؾٝ افًُْٜٔ ]. 43صؼ -,  ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ هؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟ًمراجًٜ اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: 

شٜ لًمِزمٜ,  ًتٛ ًمَدَّ ًُ ٜه ؿِّٜٚ بٖشامء افُتٛ ادًًسؽ َبٚ ـ  ٚيٜ ًٍٕٓٚ ـٕٚٝ هًدؽ بذفؽ إػ بَٕٚقٕٜٔ أشٍٚر افُتٚب ادَدس لاوً

ًشؾ ر يُتٌف احراضَٜ ليزظّقق أق ـٚتٌف هق أحد افرُّ ٜ أ)مثاله: إٕجٔؾ تقمٚ(. ؾٚحراضَٜ غ يًتىًٔقا  مـ أن ـتٚب ًمزلَّ ق يثٌتقا صحَّ

تًٚفّٔٓؿ مـ خالـ افتَِٔد, ّق هذك افتًٚفٔؿ جٚءت مـ خٚرج افًُْٜٔ, ؾٚفىريَٜ افقحٔدة افتل ـٕٚٝ أمٚمٓؿ ُثٌٚت لجٜٓ ٕيرهؿ 

ًشؾ أل أنٌٔٚء افًٓد افَديؿ, ل حتريػ مًٚن افُتٚب ادَدسه  [.لـتٚبٜ ـتٛ جديدة بٖشامء افرُّ

غ يُـ مجع أشٍٚر ]. 46صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ه شٓاله,  ٚه أمرا خىقرة افُتٚبٚت ادزيٍٜ لإتنٚر بًض ـٚق افداؾع اّلـ دًّٓٚ, ـام رأجْٚ, . ؾَد مرَّ   مراحؾ ـثرةافًٓد ادديد مً

, بؾ إْٕٚ ٕالحظ ذفؽ   ـتٚبٚت افًٓد ادديد: ؾْٓٚؿ إصٚرات دقؿػ احرضَٚت افتل ِّٕس بدايتٓٚ   ظهقر افًُْٜٔ اّلػ

ٚه   رشٚفٜ يقحْٚ اّلػ (, ـام ٕجد 23-2/16: 15-2/8: 25-1/15ادًٔحٜٔ مـ افٌْقصٜٔ   رشٚفٜ ـقفقد ) ذفؽ أجو

 [(.18-2/16( لًينر بقفس افرشقـ إػ هرضَٜ أخرم   رشٚفتف افثٕٜٚٔ إػ تّٔقثٚلس )4/1-3: 2/18-23)
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ؿ اّمر بخهقص افَٕٚقق اُشُْدرن ]. 75صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس:  ًٌ لغ ُ

, ؾَد ألرد   رشٚفتف افٍهحٜٔ افًْقيٜ افتل بًٞ يد شقم افَديس أثْٚشٔقس افرشقيل بٚبٚ اُشُْدريٜ افًؼلقّشٍٚر افًٓد ادد

ف, ؿِّٜٚ بّٚشٍٚر اُهلٜٔ ادًًسؽ َبٚ. ؾنِّٝ أشٍٚر افًٓد ادديد افتل ذـرهٚ: اّنٚجٔؾ 367َبٚ إػ شِٚر بالد ـرشٔف شْٜ 

 [ِؾ ادٚمًٜ, لاّربًٜ ظؼ رشٚفٜ فٌقفس افرشقـ, لشٍر افرؤيٚ.اّربًٜ, شٍر أظامـ افرشؾ, لافًًٌٜ افرشٚ

أمٚ جمّع هٌٔق ]. 47, 46صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

, هل ًٍٕٓٚ اّشٍٚر ادًرلؾٜ ظْدٕٚ ؾقوع ؿِّٜٚ بٖشٍٚر افًٓد ادديدف 393)  صامـ أؾرئَٚ أن تقٕس افٔقف( لافذن إًَد ظٚف 

. ليالحظ أق تَتك ؿراءة افُتٛ ادَدشٜ   افُِْٚس ظذ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔف 397افٔقف. لؿرر شْقدس )أن جمّع( ؿرضٚجٜ ظٚف 

لافتل ْحقفٜ ادرء أق ؿِّٜٚ أشٍٚر افًٓد ادديد افتل لوًٓٚ افًْقدس هل ًٍٕٓٚ افتل بغ أجديْٚ افٔقف. لفٔحٍذر مـ افُتٚبٚت اد

ٚه أَنٚ صٚدرة مـ رشؾ ادًٔح.  ظل أحٕٔٚ ًٕنر إػ افرشٚفٜ افٍهحٜٔ )رشٚفٜ ظٔد افَٔٚمٜ( افتل لجٓٓٚ تدَّ ٚه أق  لفًِف مـ ادْٚشٛ أجو

ف إػ ـٚؾٜ افُِْٚس   داِرة ـرشٔف لجًؾ مقوقظٓٚ اّشٍٚر ادَدشٜ افتل ًتَرأ 367افَديس أثْٚشٔقس بىريرؿ اُشُْدريٜ ظٚف 

إُ أنف , لؿد ـٚق هْٚؿ بًض اُختالؾٚت   ترتٔٛ افرشِٚؾ ادختٍُِِْٜٚس, لتنتّؾ أشٍٚر افًٓد ادديد ـام ًٕرؾٓٚ افٔقف.   اف

 [.بّرلر اّظقاف اشتَر افرأن ظذ افستٔٛ افذن بغ أجديْٚ افٔقف

ٚه أق مـ افقا ]. 77صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس:  افًُْٜٔ افًقريٜ ـٕٚٝ وح تٚرَئ

بع غ يٌَؾ خًمتٍِٜ ظـ افُِْٚس اّخرم افْٚضَٜ بٚفٔقٕٕٜٚٔ لافالتْٜٔٔ   مًرؾتٓٚ بٖشٍٚر افًٓد ادديد . ؾحتك ًمْتهػ افَرق افرا

ؾ. ل  ألاخر أؾراهٚت أحد  بٚء افًُْٜٔ ًهْٚؿ شقم ـتٚب افديٚتًٔٚرلق لرشِٚؾ بقفس افرشقـ اّربًٜ ظؼ لشٍر أظامـ افرش

لأوٚؽ ظِٔٓٚ ٍٕس أشٍٚر افًٓد ادديد افًٚبَٜ  -أحد افنخهٔٚت افنٓرة   افًُْٜٔ افًقريٜ  -افَرق افرابع ذـر افَديس أؾر ف 

 [.رشٚفٜ جديدة فٌقفس افرشقـ شامهٚ افرشٚفٜ افثٚفثٜ فُقرٕثقس

اُشتَرار ظذ رأن َنِٚل ظذ افرؽؿ مـ أق ]. 78صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس: 

ٚه ضقياله  , إُ أق فديْٚ مـ اّدفٜ افُٚؾٜٔ مٚ يثٌٝ أنف غ يٌَْض بٚفًٌْٜ حلدلد افَٕٚقق ادًًتّد ّشٍٚر افًٓد ادديد ؿد اشتٌرؾ زمٕٚ

ٚه,  ٚه مًرلؾٜ ظٚدٔ : مخًٜ مْٓٚ مـ ادجّقظٜ ادًرلؾٜ شًٌٜ ـتٛ ؾٔام ظٚدافَرق افثٚن ادٔالدن حتك ـٕٚٝ مجٔع افُتٛ ادًًتّدة حٚفٔ

لافرشٚفٜ إػ افًزإٔغ افتل  -بٚفرشِٚؾ ادٚمًٜ )أل افُٚثقفُٔقق( لهل رشٚفٜ بىرس افثٕٜٚٔ ليقحْٚ افثٕٜٚٔ لافثٚفثٜ ليًَقب لهيقذا 

 [لشٍر افرؤيٚ افذن ـٚق يَْص   افَٕٚقق افًقرن. -ـٕٚٝ تَْص   افَٕٚقق افالتْٔل 
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َِّد اّلـ, حرؽ اّفػ, إثٔقبٔٚ, دار افثََّٚؾٜ داِرة ادًٚرؽ افُتٚبٜٔير: جمِس حتر ق افُتٚب اّدب احلٌق: ]. 83, 82صؼ -, ادًج يتُقَّ

س احلٌق مـ  ه   افًٓد افَديؿ 46ادًَدَّ ه   افًٓد ادديد 35, شٍرا ؿ يٌَِقق)ادًًسؽ َبٚ(,  ؾًاللة ظذ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ, شٍرا  ؾَ٘نَّ

ل  شينقع بـ شراخ»ل  شاحلُّٜ»ل  شهيقديٝ»ل  شضقبٔٚ»ل  شادُٚبٔغ»ل  شرشِٚؾ أـِّْٔدس»ل  شؿقإغ ادجٚمع»ل  شظل هرمٚسرا»

قد إصًٔٚء», ل ششدراس اّربًٜإأشٍٚر »ل  شبٚرلخ» ًً  [.شافٔقبٔؾ»ل  شأخْقخ»ل  شيقشػ بـ جقريقق»ل  ششٍر  دف»ل  شًص

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ , مُتٌصّس افٌز افٍَس مْ لٕحـ , هذك افقثَٜٔ أؿدف افقثِٚؼ إِػ ذـرهٚ ظٓداه : ؿِّٜٚ مقراتقرن]. 47صؼ -ٜ ادح

ف, 165ف, ّنَّف جٚء َبٚ اشؿ بٔقس أشَػ رلمٜٔ افذن تقىف شْٜ 175, لإق ـٚق يُّـ أق ترجع إػ شْٜ ف185ٕرجع تٚرَيٓٚ إػ شْٜ 

ًتٛ افًٓد ادديد افتل ـٕٚٝ ًتَرأ   ًُ بع اّخر مـ افَرق افثٚن لهل ؿِّٜٚ رشّٜٔ ب ًٌٕٜ ش ؿِّٜٚ مقراتقرن», لًدٌظٔٝ افُِْٚس   افرُّ

ًتٛ اُمزاضقريٜ   مٔالٕق شْٜ 1755 - 1675)مـ شْٜ  إػ افًٚغ مقراتقرن ًُ ًٕؿ أقَّ إُجَِٔٔغ ف. 1745ف( افتل ظثر ظِٔٓٚ   اف

فيَغ غ ًيذـرا ؾٔٓٚ ام , اّلَّ ِِّّقق بَٖنَّ يـ بدفٔؾ ؿريْٜ افُالف لفُـ ادّٔع ًيً ََّٔغ افثٚفٞ ـٕٚٚ مذـقري
, لهذا مٚ جٚء ؾٔٓٚ ظـ إُجٌِٔ

امء, لتٖخٔػ إُجٔؾ افذن ـتٌف فقؿٚ»لافرابع.  ًَّ قد ادًٔح إػ اف ًً ٛي بقفس   أشٍٚرك بًد ًص ٌح ٚه صي هق  لـتٛ بٚشّف, لـٚق فقؿٚ ضٌٌٔ

ٚ إ, لإق ـٚق هق ًٍٕف غ يري افًٔد   ادًد, ؿهتف َّٕف حَّٚ أصٚر ظِٔف افتَّالمٔذ لاّشٚؿٍٜ بُتٚبٜ ٕجٔؾ يقحْٚلأمَّ , أحد افتَّالمٔذ, ؾ٘

ك بف إػ ـؾ مٍْٚ". ل  افِِٜٔ ظْٔٓٚ,  ًَٔىٌِع بًًوْٚ ظذ مٚ ًيقحي ٚه ثالثٜ أجٚف, ثؿ ف ًألٌحكي إػ أندرالس أقَّ إُجٔؾ, ؿٚـ حؿ: "ؾِْهؿ مً

تف برى  [.ش ادّٔعيقحْٚ يٌٌْل أق يُتٛ بٚشّف اخلٚص ؿهَّ

 يقشٚبٔقس تٚريخ 

إق رشٚفٜ بىرس ]. 97, 96صؼ - 7إػ  1 : ع 3: ؽ  3, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن: 

ٔقخ اّؿدمقق   ـتٚبتٓؿ ـًٍر ُ يٌَؾ أن ٕزاع.  تٓٚ. لؿد اشتًِّٓٚ افنُّ افثٕٜٚٔ  ظذ أنْٚ ظِّْٚ بٖقَّ رشٚفتفاّلـ ًمًسؽ بهحَّ

ٚ مع ذفؽ إذ ادقجقدة بغ أجديْٚ اِق فًٔٝ وّـ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ ؾَد اشًتًِّٝ مع بٚؿل  ٕٚؾًٜ فُِثريـتَّوحٝ ا, لفَُّْٓ

ك  اّشٍٚر. ٍّ ٔيٝ  - شافرؤيٚ»ل  شافُرازة»افذن ُّؾ اشّف ل  شإُجٔؾ»ل  شأظامـ ًبىًرس»أٍمٚ مٚ ًيً ِّّ ٚ غ تً  -ـام ًش َّْٕٚ ًِٕؿ أَنَّ ٌَؾ ؾ٘

ل شٖحرص أق ًأبغِّ   مٗفٍِّل افتٚرَيل مـ ادّٔع ّنَّف غ يَتٌس مْٓٚ أن ـٚتٛ حديٞ أل ؿديؿ ظاللة ظذ افتًًِؾ  -. ظذ أنَّْ

شّل  ٍتٚب افًُْٜٔ اؿتٌٚشف مـ لؿٝ ِخر مـ اّشٍٚر ادًتْٚزع ظِٔٓٚ, لمٚ ؿٚفقك ظـ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ ادٌَقفٜ, لظـ  -افرَّ ـً مٚ اظتٚد 

ًٔقخ اّؿدمغهٚ. أٍمٚ اّشٍٚر افتل حتّؾ اشؿ ًبىًرس, ؾٚفذن أظرؾف هق أق ؽر . لأٍمٚ رشٚفٜ لاحدة ؾَط ؿٕٚقٕٜٔ لًمًسؽ َبٚ مـ افنُّ

لهل أق افًٌض رؾوقا رشِٚؾ بقفس اّربع ظؼة, ؾٓل مًرلؾٜ لُ ٕزاع ظِٔٓٚ, لفٔس مـ اّمٕٜٚ افتٌَّٚيض ظـ هذك احلََٜٔ, 

َُُّٝ ؾٔٓٚ ظذ أشٚس أق بقفس غ يُتٌٓٚرشٚفٜ افًزإٔغ ؿِِٚغ . أٍمٚ مٚ ؿٚفف افذيـ شٌَقٕٚ ظـ هذك افرشٚفٜ ؾًٖؾرد  أقَّ ـًْٜٔ رلمٚ ص

ٚ   ادقوع ادًْٚشٛ. لأٍمٚ ظـ  ٚه خٚصا شقـ اّشٍٚر ؽر ادًتْٚزع ظِٔٓٚ بغؾِؿ أجدك  شأظامـ بقفس»فف مُٕٚ ه ّقَّ ٍٕس افرَّ . لفُـ ٕيرا

ك -وّـ مـ ذـرهؿ  -خر رشٚفٜ رلمٜٔ ذـر   حتٔتف افقاردة بآ َّّ ؾٔجٛ ًمالحيٜ أق " افراظل" هرمٚس افذن ًيًْٛ إفٔف افًٍر ادًً

ُِّؿ , هذا افًٍر ًمتْٚزع ظِٔف لُ ًيُّـ لوًف وّـ اّشٍٚر ادًًسؽ َبٚ مع أق افًٌض يًتزلٕف ُ ؽْك ظْف شَّٔام ظْد مـ ًيريدلق تً
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ٍتٚب اؿتًٌقا مْف, ًٕرؽ أنَّف ًيَرأ   افُِْٚس ؾْحـ. لظذ أن حٚـ, مٌٚدئ اُيامق ًُ ٝ أق افًٌض مـ أؿدف اف . لهذا يٍُل ـام تٌَّْٔ

 [ُيوٚح اّشٍٚر ؽر ادًتْٚزع ظِٔٓٚ لاّشٍٚر ؽر ادًًسؽ َبٚ مـ ادّٔع.

رشٚفٜ بغ أجديْٚ لتقجد ]. 117صؼ - 16: ؽ  3, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن: 

تٓٚهذا,  ُـِّْٔوس ٜ جداه , ًمًسؽ بهحَّ . لؿد ـتٌٓٚ بٚشؿ ـًْٜٔ رلمٚ إػ ـًْٜٔ ـقرٕثقس ظْدمٚ ؿٚمٝ ؾتْٜ لهل ضقيِٜ جداه لهٚمَّ

ًهقر احٚؤٜ لُ زافٝ  هذك افًُْٜٔ اّخرة.  ًً ف ؾتْٜ . أٍمٚ ظـ ؿٔٚلٕحـ ًِٕؿ أق هذك افرشٚفٜ ـٕٚٝ ًتًتًّؾ   ـِْٚس ـثرة   اف

 [  ـًْٜٔ ـقرٕثقس   افقؿٝ ادًنٚر إفٔف, ؾنٓد بذفؽ هٔجًٌٔقس لصٓٚدتف صٚدؿٜ.

َّٕف هق ًٍٕف   ]. 126صؼ - 15: ع  24: ؽ  3, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن:  أٍمٚ فقؿٚ ؾ٘

ٌٛ افذن دظٚ إػ ـتٚبتف,  ًَّ ٜ ظـ احلقادث ادًتَْٜٔ ظْدكؾًٔ بدايٜ إٕجِٔف ًيٌغِّ اف ظقا   تٖخٔػ ؿهَّ ر بٖنَّف إذ ـٚق  خرلق ـثرلق ؿد تنَّ , َرِّ

ٚه فتِؽ احلقادث افتل تَِك ظْٓٚ ادًِقمٚت ؾَد أحٍس هق ًٍٕف بيلرة إراحتْٚ مـ  رآِؿ ؽر ادًتَْٜٔ ٚه دؿَٔ ق   إٕجِٔف لصٍ , لدلَّ

ًشؾ.لإؿٚمتف مًف ًيًٚظد ظذ هذا صداؿتف افقثَٜٔ فٌقفسافُٚمِٜ,   [, لمًرؾتف فًِٚر افرُّ

أٍمٚ ظـ ـتٚبٚت ]. 126صؼ - 18ل  17: ع  24: ؽ  3, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن: 

ٚه رشٚفتف اّل ٚبٌَٜ بدلق ٌٕزاع, بؾ أجو ًٍ ًهقر اف ًً شٚفتغ اِخريـ ػ. يقحْٚ ؾ٘قَّ إٕجِٔف فٔس هق افقحٔد افذن ًؿٌٌؾ اِق ل  اف لفُـ افرِّ

ٚه لأمٚ ظـ شٍر افرؤيٚ ؾ٘قَّ  راء أؽٌِٜٔ افْٚس ُ تزاـ ًمًَّْٜ. ًمتْٚزع ظِٔٓام . لفُْْٚ   افقؿٝ ادًْٚشٛ شٍْهؾ   هذك ادًٖخٜ أجو

 [مـ صٓٚدة اّؿدمغ.

ـً ]. 127صؼ - 5إػ  1 : ع 25: ؽ  3, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن:  ٚ بهدد ٍْ لضٚحٚ 

ًٍ  حيص ـتٚبٚت افًٓد ادديدًٕ ْٚشٛ أق ؾّـ ادً  ,افٌحٞ   هذا ادقوع اّنٚجٔؾ جيٛ أق تقوع  اه ٚبؼ ذـرهٚ. لألـ ـؾ رء إذاف

ٚه افتل بغ رشٚفٜ يقحْٚ اّلػ, ئِٓٚ   افستٔٛ رشِٚؾ بقفسبًد هذا جيٛ لوع  .أظامـ افرشؾ, ئِٓٚ شٍر اّربًٜ  أجديْٚ, لأجو

ٚه ق ـٚق ذفؽ مً إ -قوع . بًد ذفؽ تً رشٚفٜ بىرس ٚه حَ هذك , افتل شٌْغ اِراء ادختٍِٜ ظْٓٚ   افقؿٝ ادْٚشٛ. رؤيٚ يقحْٚ - ْٚشٌ

ٚ افرشٚفٜ افتل , ؾٌغ أجديْؽؿ مـ هذاًسؽ َبٚ مـ افُثريـ بٚفرَّ ادً , ٚ اّشٍٚر ادتْٚزع ظِٔٓٚأمٍ  .هل مجًٔٓٚ وّـ اّشٍٚر ادٌَقفٜ اه إذ

َّّ تً  ٚه  رشٚفٜ يًَقبل ً شقاء , رشٚفتٚ يقحْٚ افثٕٜٚٔ لافثٚفثٜىِؼ ظِٔٓام , لافرشٚفتٚق افِتٚق يً رشٚفٜ بىرس افثٕٜٚٔلرشٚفٜ هيقذا لأجو

ٚه أظامـ بقفس لوّـ اّشٍٚر ادرؾقوٜ .شؿإُجٔع أل إػ صخص  خر بٍْس اُإتًٌتٚ إػ   لمٚ يًّك بًٍر, جيٛ أق يًتز أجو

رؤيٚ , لإػ جٕٚٛ هذك, ـام ؿدمٝ, لمٚ يًّك تًٚفٔؿ افرشؾافتل ُ تزاـ بٚؿٜٔ,  رشٚفٜ برٕٚبٚ, ليوٚؽ إػ هذك لرؤيٚ بىرس افراظل

ٚه , يقحْٚ ًٝ افتل يرؾوٓٚ افًٌض ـام ؿدَّ , إق ـٚق ذفؽ مْٚشٌ . لوّـ هذك افْتٔجٜ, لفُـ اِخريـ يوًقَنٚ وّـ اّشٍٚر ادٌَقفٜ, م

ٚه  ٜ افًزإٔقق افذيـ ؿٌِقا ادًٔح.  ٕجٔؾ افًزإٔغإيوع افًٌض أجو لـؾ هذك يهح اظتٌٚرهٚ وّـ اّشٍٚر افذن جيد ؾٔف فٍذة خٚصَّ

 [.ادًتْٚزع ظِٔٓٚ
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ٚ   ]. 215, 214صؼ - 8إػ  1: ع  8: ؽ  5, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن:  ه ّنَّْ ٕيرا

ٍتَٚبٚ, افتل ؾٔٓٚ أظِْقا مٚ لصؾ إفٔٓؿ مـ افتََّٚفٔد بخهقص بدايٜ هذا ادٗ ـً ًُِّزلف, أؿقاـ  بٚء افًُْٜٔ ل ف, ظْد اف ًَٕدِّ فَّػ لظدٕٚ بٖق 

ه ّقَّ إيريْٚلس هق أحدهؿاّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ,  شٜ: لٕيرا فف, لألُه مٚ يَقفف ظـ اّنٚجٔؾ ادًَدَّ ف اِق أؿقا َّْٕٚ شًَْدِّ فَد ٕؼ متَّك », ؾ٘

ًٌِتٓؿإ ًٚق افًُْٜٔ   رلمٚ. ٕجٔؾ بغ افًزإٔغ ب تِّٔذ  - لبًد ارحتٚحؿ َٕؾ إفْٔٚ ًمرؿس, إذ ـٚق بىرس لبقفس يُرزاق ليٗشِّ

ق فقؿٚـتٚبٜ تِؽ اّمقر افتل ـرز َبٚ بىرس.  - بىرس لفًٚق حٚفف ٚه فٌقفس - لدلَّ   ـتٚبف إُجٔؾ افذن أظِْف  - افذن ـٚق ًمالزم

ٚه يوىٌَّجع ظذ صدرك  -ؼ يقحْٚ . بًد ذفؽ ٕبقفس ب, لافذن ـٚق أجو . هذا مٚ شإٕجِٔف إذ ـٚق ًمَٔامه   أؾًس بآشٔٚ -تِّٔذ افرَّ

ٚبٌؼ ذـرك. أٍمٚ   افُتٚب اخلٚمس  ًٍ ٍف اف ٕف   افُتٚب افثٚفٞ مـ مٗفِّ ث ـام يع ظـ رؤيٚ يقحْٚدلَّ لظدد اشؿ وٍد ادًٔح:  ؾٔتحدَّ

ٚه فقجف, لّقَّ هذك اّمقر هل ـذفؽ» خ افَديّٜ ادًًسؽ َبٚ, يٗيِّد صحتف مـ رألا يقحْٚ لجٓ ًي , لّقَّ هذا افًدد ؿد ًلٌجدي   ـؾ افُّْ

ِِّّْٚ أقَّ ظدد اشؿ افقحش يتٌغَّ مـ حرلؾف, لذفؽ حًٛ ضريَٜ احلًٚب بغ افٔقٕٕٚٔغ ... . لبًد ؿِٔؾ ؿٚـ ظـ ٍٕس شلادْىٌؼ ًيً

ة افُٚ»ادقوقع:  ٚه أق ًيذاع اشّف بكاحٜ   افقؿٝ لفًٔٝ فْٚ ادًرأ ث بتدؿٔؼ ظـ اشؿ وٍد ادًٔح: ّنَّف فق ـٚق رضلري ؾٜٔ فِتَّحدُّ

ة ًحُؿ دلمتٕٔٚقس ٚه,   ألاخر ًمدَّ . هذا مٚ ذـرك شاحلٚرض فُٚق افذن رأم افرؤيٚ ؿد أظِْف. ّنَّف ر هٚ ًمْذ لؿٝ لجٔز,   جِْٔٚ تَريٌ

ٚه رشٚفٜ يقحْٚ اّلػحْٚ.   ادٗفِّػ ادًنٚر إفٔف ظـ رؤيٚ يق ٚه أدفَّٜ ـثرة مْٓٚ, لؿد ذـر أجو ٚه مـ رشٚفٜ بىرس اّلػ, ًمَتًٌ . لأجو

ٚه يٌَِف شافٍراظل» لهق ُ يًرؽ ـتٚب ٍر ؿِٚاله »: لؿد ـتٛ ظْف مٚ يع, ؾَط بؾ أجو ًِّ َِّؿ اف ٚه تُ ـ ـؾ رء  مـ بٖق اهلل لاحد: حًْ , ألَّ

ٚه ٍٕس ـِامت حُّٜ شِٔامق ؿِٚاله خ. إف شافذن خِؼ ـؾ اّصٔٚء لأـِّٓٚ إقَّ رؤيٜ اهلل تْتٟ خِقداه, لاخلِقد »: لهق يًتًّؾ تَريٌ

بْٚ مـ اهلل  [.شًيَرِّ

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ إقَّ : »لهق ـالفو ًيٍحؿ ـؾ ًمًٕٚدثؿ ؿٚـ ]أن: إيريْٚلس أشَػ فٔقق[, ]. 51صؼ -, مُتٌٜ ادح

ٍؾ مْٓؿ جيتٓد أق يثٌٝ رأجف مًتْداه , حتك أقَّ احراضَٜ أنًٍٓؿ ينٓدلق حٚ, ظتَٚد َبٚ متغ َبذا ادَدارصحٜ اّنٚجٔؾ اّربًٜ لاُ ـً ل

ٚٓ لاّنٚجٔؾ ادًَدشٜ . تثٌٝ لتقضِّد ًمًتَداتْٚ   صدؿٓٚ, لفذا ؾنٓٚدة هُٗء ادًًٚروغ فْٚ   افًَِٚد لاشتًامحؿ ّنٚجِْٔٚ, ظذ ٕهِّ

ٚه , ؾِامَّ ـٕٚٝ أؿىٚر افًٚغ افذن ٕحـ ؾٔف أربًٜ ؾَط. أؿؾ أربًٜ ؾَط ُ أـثر لُ ًِٜٔٔ أربًٜ أجو يٚح افرَّ . لحَّٚ ـٕٚٝ افًُْٜٔ ادًْتؼة لافرِّ

ٍؾ اّرض أشٚشٓٚ لظّقدهٚ إُجٔؾ لرلح احلٔٚة,  ـً ظِٚؿ تتدؾَّؼ يْٚبٔع افزارة لجٛ أق تًتْد ظذ أربع دظِٚؿ   . ل  هذك افدَّ

ؿٚـ أحد ادِحديـ أقَّ إيريْٚلس اختٚر أربًٜ أنٚجٔؾ مـ بغ اّنٚجٔؾ اّخرم فُٔقق ظددهٚ ٚمق مـ ادٗفِّػ: تًِٔؼ ه) لاحلٔٚة.

ٚه فًدد أؿىٚر ادًُقٕٜ. ؾٔٚ فِوالـ:  ًرنمْٚشٌ , ؾَد اشتًٚر فتًئؿ ظدد اّنٚجٔؾ ظدد إقَّ ظٌٚرة إيريْٚلس هل مـ ؿٌٔؾ افقصػ افنِّ

  ـؾ ـتٚبٚت ظِامء افًٚغ.( لذـر إيريْٚلس ـٔػ ابتدأ متك إٕجِٔف, لـٔػ ابتدأ مرؿس إٕجِٔف, افريٚح اّربًٜ, لمثؾ هذا ـثر 

َِِّٜ بتٚريخ ادًٔح افتل ًتقجد   إٕجٔؾ فقؿٚ, لُ ًتقجد    ٜ اّشٌٚب افتل  ِتٓام ظذ ذفؽ, لبغَّ اِيٚت افًديدة ادًتً لصحَّ

َهد اخلًًهق َي ٚه اف  [يٍص افذن ّجِف صَّْػ يقحْٚ إٕجِٔف.اّنٚجٔؾ اّخرم. لأثٌٝ أجو
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ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ إقَّ أؿدف أظداء اُيامق ادًٔحل غ يًتىًٔقا أق ًيُْرلا أقَّ افٌنِٚر تقاريخ ]. 58صؼ -, مُتٌٜ ادح

ٌٜ مـ مزج خراؾٚت لثْٜٔ لؾًٍِٜ يقٕٕٜٚٔ م, ؾٚفٌْقشٔقق مثاله : صٚدؿٜ َـّ ـٕٚقا مـ , ع بًض حَِٚؼ مًٔحٜٔافذيـ ـٕٚٝ تًٚفّٔٓؿ ًمر

قذاه لًمَٚلمٜ فًُِْٜٔ ادًٔحٜٔ ًٍ ًٕ فق غ تُـ مٌَقفٜ مـ ذن ؿٌؾ . ؾٚفٌنِٚر, افتل ـٕٚٝ شالح افًُْٜٔ, أؿدف اّظداء لأؿقاهؿ ًصٓرة ل

َِّؿ َبٚ مـ ادّٔع ٕٚٝ حًتٚرَبؿ َبٚ لتًتْد إفٔٓٚ . لفُـ افًُْٜٔ ـّنُرهٚ ظذ افًُْٜٔ هُٗء اّظداء اّفٌٍداء لمٚ ؿٌِقهٚ افٌتَّٜ, لًمً

ٜ ادًخٚفٍٜ ِراء ألئلؽ احراضَٜ. ؿٚـ إيريْٚلس:  رة لًمثٌتٜ ظْد »ـُِّٜ اهلل لتقاريخ صٚدؿٜ ُثٌٚت ًمًتَداهٚ اخلٚصَّ إقَّ افٌنِٚر ًمَرَّ

ٚه , ادّٔع ؿ يٌَِقَنٚ لينٓدلق فهدؿٓٚ لجيتٓدلق أق يًْدلا  راءهؿ ظذ أشٚ, حتك احراضَٜ أجو افذن , ؿٚـ بٚشِٔدس. إٕجٔع سؾَ٘نَّ

َِّؿ   اُشُْدريٜ مـ شْٜ  لييٓر ف, 75 - 65, لظذ ذفؽ تُقق شْٜ مقفدك بغ ٔٚس ـٚتٛ متَّكؽقف مـ تًِؿ أنَّف ,ف145 – 125ظ

ٌَد, جٌِٔٚا أنَّف ؿرأ لاشتخدف بنِٚر متَّك لفقؿٚ ليقحْٚ ُه ظـ افٌنِٚر لفَُّْف ًؾ ٚه ًمىقَّ  155شْٜ , اـِٔقق تِّٔذكلـذفؽ هر. لؿد ـتٛ ـتٚب

ٚه ظذ بنٚرة يقحْٚ, اشتخدف تِؽ افٌنِٚر ًٍٕٓٚ, ف165 - ؿد اضًَِّقا , ف165 - 145شْٜ , لـذفؽ ؾٚفْتْٔقس لتالمٔذك. لـتٛ ذح

بٕ٘جٔؾ يقحْٚ, ـذفؽ  26مرة بّٚنٚجٔؾ افَٕٚقٕٜٔ, مْٓٚ  78, ؾ٘قَّ ثٔقدلضس تِّٔذ ؾٚفْتْٔقس يًتنٓد ظذ افٌنِٚر لاشتًِّقهٚ

َّٕف ًينر بُؾ لوقح إػ بنٚرأل متَّك ليقحْٚ.185 - 165ىقفٔٚيقس, شْٜ ب  [ف, ؾ٘

لبُٚختهٚر, فَد ]. 261صؼ - 2ل  1: ع  14: ؽ  3, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن: 

ف )أن: اـِّْٔوس اُشُْدرن(   مٗفٍِّف  ٚه مً ش لصػ ادْٚطر»ؿدَّ ه لصٍ ًدلق أق ُذؽ اّشٍٚر , ظـ مجٔع اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔقجزا

شِٚؾ ادٚمً, ادًتْٚزع ظِٔٓٚ ك رؤيٚ بىرس, لرشٚفٜ برٕٚبٚ, اّخرم ٜأظْل رشٚفٜ هيقذا لافرَّ َّّ ٍر ادًً ًِّ ليَقـ إقَّ افرشٚفٜ إػ . لاف

ٌيٝ إػ افًزإٔغ بٚفٌِٜ افًزإٜٔ, لفُـافًزإٔغ مـ تٖخٔػ بقفس
تٌ ـً  ٚ َّٕف يقجد  , لأَنَّ فقؿٚ ترمجٓٚ بدؿٜ لٕؼهٚ إػ افٔقٕٕٚٔغ, لفذا ؾ٘

 [  هذك افرشٚفٜ ٍٕس أشِقب افتًٌَّر افذن   شٍر اّظامـ.

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ (.  ف125 – 155)شْٜ  ًتًْٛ إفٔف رشٚفٜ( 26:4)أع  برٕٚبٚ افرشقـ]. 41صؼ -, مُتٌٜ ادح

ُتقب: إقَّ اد افَقـ ظِْٔٚ يْىٌؼ فّال فْحٚذر»: يَقـ 4 ؾهؾ رشٚفتف ل . زلراه  فف ادًْقب إُجٔؾ ؽر لهل, ف75 شْٜ   لاّصح

. ف235لألرجيٕٚقس شْٜ , ف194اؿتٌس مْٓٚ أـِّْٔدس اُشُْدرن شْٜ , لرشٚفٜ برٕٚبٚ هذكش. ـثريـ يدظقق لؿِِٔقق يْتخٌقق

لتِؽ ضريَٜ افٔٓقد   اؿتٌٚشٚهؿ مـ , شـام هق مُتقب»ؿقفف:  . ؾّـف392لأجرلّٕٔقس شْٜ , ف315لذـرهٚ ألشٚبٔقس شْٜ 

شٜ ًتٛ ادًَدَّ ًُ شٚفٜ ـتٚب ُتقن ظذ هذك افُِامت, اف ك لذاؿ افُتٚب هق إٕجٔؾ متَّ , ًٕتْتٟ ظـ يَغ أنَّف ـٚق   ظك مٗفِّػ هذك افرِّ

 [قجد   ـتٚب  خر مًرلؽ اِق.(, لُ ت14:22ل  16:25, إذ تقجد ؾٔف هذك اِيٜ مرتغ )مٝ افذن ظْدٕٚ اِق

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ِٕٔٚقس ؿد أتٕٚٚ بنٓٚدة ـِّْٔدس اُشُْدرن: لإذا ـٚق ترتصٓٚدة أ]. 47,  46صؼ -, مُتٌٜ ادح

ؿ ًهْٚؿ مٚ ـٕٚقا يًسؾقق إُ ب, ف195ؾَد جٚءٕٚ أـِّْٔدس اُشُْدرن بنٓٚدة مك ٕحق شْٜ )ؿرضٚجْٜ(,  ٖربًٜ أنٚجٔؾ ؾنٓد بَٖنَّ

ترة بٚفتََِّٔد ؿ ؿقفف بنٓٚدة, ثؿ ذـر أشامء ـتٌتٓٚ, ًمتقا أـز افًَقس اّحٔٚء » لاجتٓد   تًٔغ افقؿٝ افذن ؾٔف ـتٛ ـؾ مْٓؿ لدظَّ

ٓٚدات ظٓداه ش شْٚا فف: لهذا اّمر جيًؾ صٓٚدتف أؿدف افنَّ ـ أقَّ », لإفٔؽ ٕذراه مـ أؿقا ًِّ مقق   اف نٚجٔؾ ظٓداه مًهٚ أؿدف اّيَقـ ادًتَدِّ



 [26..... ] فُتٚب ادَدسا ظـ صٚمِٜ ؾُرة

www.alta3b.wordpress.com 

ٚ إٕجٔؾ مرؿس. إُجٔالق ادًنتّالق ظذ شًِِٜ ًٕٛ يًقع , ؾًٌٛ تٖخٍٔف هق أنَّف حَّٚ ـرز بىرس   رلمٜٔ لأذاع افٌنٚرة ب٘حٚف أمَّ

ًدس,  ًَ لح اف ٚمًغ ظذ مرؿسافرُّ ًٍ ٚه فف مـ زمٚق ضقيؾ لاشتيٓر مٚ ؿٚفف افرشقـ, أصٚر ـثرلق مـ اف ق مٚ أق ًيدلِّ , لـٚق ًمهٚحٌ

ٌِؿي بىرس بذفؽ ؾِؿ يًسض ظِٔف ؿطٍ . شًّف ٚ يقحْٚ. ؾٖخَّػ مرؿس إٕجِٔف لظي ؾِامَّ رأم أقَّ إُجِٔٔغ اِخريـ ٕؼلا تٚريخ حٔٚة , أمَّ

ًدس ًَ لح اف لحل, ادًٔح ادًديٜ بْٚءه ظذ ضِٛ رؾَِٚف لبقحل افرُّ ـٚق أـِّْٔدس لظاللة ظذ هذا, ش. ـتٛ هق إُجٔؾ افرُّ

 [.ن يرلن ؾَرات ـثرة مـ اّنٚجٔؾ اّربًٜ افتل بغ أجديْٚ افٔقفاُشُْدر

لظْد ]. 276-273صؼ - 14إػ  1: ع  25: ؽ  6, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن: 

ف )أن ر بٖق اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ »ع: ألرجيٕٚقس اُشُْدرن( ؿِّٜٚ ّشٍٚر افًٓد افَديؿ ـام ي :تًٍرك فِّزمقر اّلـ, ؿدَّ جيٛ أق ًيَرَّ

َِّّٓٚ إفْٔٚ افًزإُّٔقق  ٌٍؼ مع ظدد حرلؾٓؿ احجِٜٚٔثْٚق لظؼلقاـام ش ُّٔقق اُثْٚق ». لبًد ذفؽ يَقـ: ش, لهل تتَّ أٍمٚ أشٍٚر افًزإ

ٔف  ِّّ ًًٕ قٕف بٖلـ افتَُّقيـلافًؼلق ؾٓل ـام يع: افًٍر افذن  ُّّ  - ش  افٌدء»لمًْٚهٚ  شبراصٔٝ»ـِّٜ ؾٔف , لفُـ افًزإٔغ ًيً

ٚه », أن: شليُرا », لاشّف افالليُّقق - شهذك اّشامء»أن:  شلفًّقث», لاشّف اخلرلج  - شامًٍُٔقديؿ», لاشّف افًدد - شلداظ

لاشّف , افَوٚة لراظقث   شٍر لاحد -, أليقشق بـ ٕقق ينقع بـ ٕٚؽ -أن: هذا هق افُالف  شافٔٚدبٚريؿ», لاشّف افتثْٜٔ

, لاشّف ادِقؿ افثٚفٞ لافرابع   شٍر لاحد -, أن: اددظق مـ اهلل لاشّف صّقِٔؾ, ادِقؿ اّلـ لافثٚن   شٍر لاحد - ششٍٚتٔؿ»

يّـ, أن: أخٌٚر اّجٚف أخٌٚر اّجٚف اّلـ لافثٚن   شٍر لاحد -, أن: ِّمُِٜ دالد شلمِش دالد» , ظزرا اّلـ لافثٚن -, لاشّف دبرا

ٕنٔد  - شـقفٞ», لاشّف ادٚمًٜ - شمِقث», لاشّف أمثٚـ شِٔامق - ششٍٚرثِٔؿ», لاشّف ادزامر -ظزرا, أن: ًمًٚظد  لاشّف

إرمٔٚ مع ادراثل لافرشٚفٜ   شٍر  - شئًٚ», لاشّف أصًٔٚ - ششر هًٚريؿ»)ُ إٕنٚد إُنٚد ـام يزظؿ افًٌض(, لاشّف  إُنٚد

. لظاللة ظذ , لاشّف أشترأشتر -, لاشّف أجقب أجقب -, لاشّف يزؿٔٚـ حزؿٔٚـ -ّف دإٔٚـ , لاشدإٔٚـ -, اشّف إرمٔٚ لاحد

ٚبٌؼ ذـرك. ل  ـتٚبف اّلـ ظـ إٕجٔؾ متَّك,  ش.ششٚربٞ شٚبٕٚٔؾ», لاشّٓٚ يقجد شٍرا ادُٚبٔغهذك,  ًٍ هذا مٚ ذـرك   ادٗفَّػ اف

اّربًٜ, لهل افقحٔدة افتل ُ  :بغ اّنٚجٔؾ»رؽ شقم أربًٜ أنٚجٔؾ, ليُتٛ اِأل: افذن ًيٌغِّ ؾٔف ظَٔدة افًُْٜٔ, ينٓد بٖنَّف ُ يً

ًٝ مـ افتََِّٔد أقَّ ألحٚ ـتٌف متَّكٚ   ـًْٜٔ اهلل حتٝ افًامء, َنبنٖٕزاع  , افذن ـٚق ظٍنٚراه, لفَُّْف ؾٔام بًد صٚر رشقُه فًٔقع ظرؾ

يـ مـ افٔٓقدادًٔح,  تْكِّ ًّ ٚهٚ مـ بىرس .ٌؼ بٚفٌِٜ افًزإٜٔلًٕ , لؿد ًأٌظٍد فِ ٍَ ٚه فِتًِٔامت افتل تِ , لافثٚن ـتٌف مرؿس لؿد ـتٌف لؾَ

ِِّؿ ظُِٔؿ افتل   بٚبؾاافذن   رشٚفٜ ادٚمًٜ يًسؽ بف  ٚه ؿِٚاله: ًتً لهق , لافٍثٚفٌٞ ـتٌف فقؿٚ .بْلاادًختٚرة مًُؿ, لـذا مرؿس  بْ

ك بقفس تٌٛ مـ أجؾ إُجٔؾ افذن أؿرَّ ـً يـ مـ اّمؿ. ل خر افُؾ إُجٔؾ افذن ـتٌف يقحْٚ, ل ٝٔي . )...( ادًتْكِّ
لبىرس افذن ًبٌْ

ٚه , ترؿ رشٚفٜ لاحدة ًمًسؽ َبٚظِٔف ـًْٜٔ ادًٔح افتل ُ تَقم ظِٔٓٚ أبقاب ادحٔؿ,  َِّف ترؿ رشٚفٜ ثٕٜٚٔ أجو لفُـ هذا أمر , لفً

ث ظـ ذاؿ افذن  .منُقؿ ؾٔف اتَُّٖ   حوـ يًقع, أن: يقحْٚ افذن ترؿ فْٚ إٕجٔاله لاحداه, رؽؿ أنَّف لهؾ ٕحـ   حٚجٜ فِتَّحدُّ

ٚه فف أق يُتٛ ـثراه جداه ِّمٍٚ ُ يًًف افًٚغ.  ٚه شٍر افرؤيٚاظسؽ بٖنَّف ـٚق ًِّمُْ , لفَُّْف ًأٌمري بٖق يهّٝ لُ يُتٛ افُِامت لـتٛ أجو

َِّّٝ َبٚ افقظقد افًًٌٜ. اف ٚه رشٚفٜ ؿهرةتل تُ ٚه رشٚفٜ ثٕٜٚٔ لثٚفثٜ, جداه  لترؿ أجو تٓام مـ , لًربَّام أجو ام فًٔٚ ًمًسؾٚ بهحَّ لفَُّْٓ

ٚه ُ حتتقيٚق ظذ مِٜٚ شىرادّٔع شٚفٜ إػ افًزإٔغ   ظيٚتف ظْٓٚ: ش, لمًهٚ مً ر مٚ يٖأل بخهقص افرِّ إقَّ ـؾ ». لظاللة ظذ هذا ًيَرِّ
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ٌُِّقيٜ ًيد ًٌِٜ افرشقـ افذن اظسؽ ظـ ًٍٕف رؿ أقَّ مـ يًتىٔع متٔٔز افٍرؾ بغ اّفٍٚظ اف شٚفٜ إػ افًزإٔغ فٔس ظٍٚمٔٚا ـ أشِقب افرِّ

شقيٍل بدؿَّٜ,  , أن   افتًٌَّر, بؾ تًٌراهٚ يقٕٕٜٚٔ أـثر دؿَّٜ لؾهٚحٜ.بٖنَّف ظٍٚمٍل   افُالف بؾ ُبد أق يًسؽ, ـؾ مـ يٍحص افَّْص افرَّ

شٚفٜ ظجٌٜٔ لفًٔٝ دل شقفٜٔ ادًًسؽ َبٚأقَّ أؾُٚر افرِّ ًٝ »لبًد ذفؽ ًيؤػ مٚ يٖأل:  ش.ق افُتٚبٚت افرَّ حي يل ب٘بداء رأجل, ًؿِ
ٌّ لإق ًش

شقـإقَّ  ر تًٚفٔؿ افرشقـ, اّؾُٚر هل أؾُٚر افرَّ َـّ ِِّّف ظْدمٚ شّحتف فف , أٍمٚ اّشِقب لافتًٌَّرات ؾٓل فنخصى تذ ق مٚ ؿٚفف ًمً لدلَّ

ًٍرصٜ ٌيؾ ّجؾ هذا. ّنَّف ًُبٍد أق يُقق فألؿدمغ تًِِٔٓؿ . فذفؽ إق اظتَدت أجٍٜ ـْٔاف ََ شٚفٜ ؾِتي ًٜ أقَّ بقفس هق افذن ـتٛ هذك افرِّ

ٚ فِرشقـ. َِّّقهٚ إفْٔٚ ظذ أشٚس أَنَّ شٚفٜ ؾٚهلًل يًِؿ ظْدمٚ ش تيٛ افرِّ ـي أشَػ رلمٚ  اـِّْٔوس. يَقـ بًض مـ شٌَقٕٚ إقَّ أٍمٚ مـ 

شٚفٜ, لاِخرلق إقَّ ـٚ تيٛ افرِّ  [شتٌٓٚ هق فقؿٚ, مٗفِّػ إُجٔؾ لشٍر اّظامـ.ـي

بًد هذا ]. 332-329صؼ - 27إػ  1: ع  25: ؽ  7, ترمجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ؿ تٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن: 

ث هُذا )أن: ديقًٕٔٔقس افٌُر بٚبٚ اُشُْدريٜ   افَرق افثٚفٞ(  ـ شٌَقٕٚ افًٍر فَد رؾض افًٌض ِّمَّ : »ظـ رؤيٚ يقحْٚحتدَّ

ٜه  ٚه , لحتٚصقك ـَِّٔ ٚه إصحٚح ظغ بٖنَّف بال مًْك, ًمْتَديْف إصحٚح ر, ظديؿ افزاهغ, لًمدَّ ٕف ًمزلَّ َّٕف فٔس . لؿِِٚغ بٖقَّ ًظْقا ؿ يَقفقق إ َّنَّ

قض, لُ هق رؤيٚ, مـ تهْٔػ يقحْٚ ًّ ًٌ دلق أنَّف غ يُتٌف أن لاحد . ّنَّف ُجٌف حجٚب ـثٔػ مـ اف ِـّ ًشؾليٗ أل , أل افَديًغ, مـ افرُّ

ًٜٔ افتل ًتدظك , أن لاحد مـ رجٚـ افًُْٜٔ تف اخلٔٚفٜٔ ًٌٕٓٚ إػ يقحْٚ, افُقرٕثٔققبؾ أقَّ ـقرٕثقس مٗفِّػ افنِّ ؿ ؿهَّ . إذ أراد أق ًيدظِّ

ٚه   مٍِذات اد ٔاٚ, لّنَّف ـٚق ًمًٌّْ ٚه أرو ٔاٚ جداه, ؾَد ظلهذا مٚ ٕٚدم بف: إقَّ مُِقت ادًٔح شقؽ يُقق مُِقت ٕ بٌٖقَّ  َِّؿي ًد, لصٓقا

ب لافتَّز ٓقة ادًْٜٔ, أل بتًٌر  خر:   اّـؾ لافؼُّ ًًٌىقق لافنَّ ٌَّٓٚ, أن   صٓقة اف ج ادُِقت شقؽ يُقق ؿِٚامه ظذ هذك افتل أح لُّ

ت تٚر يًتىٔع إصٌٚع صٓقا ًِّ حٚيٚ, طْٚا مْف بٖنَّف حتٝ هذا اف ًٌقُه. لافقُِؿ لافٍذبِٚح لذبح افوَّ ل غ أتجٚه أق ف بىريَٜ أـثر ًؿ ظذ أنَّْ

ل أظتز أنَّف ؾقؾ إدراـل ُِّقٕف جداه لفَُّْْ , لأق   ـؾ جزء مًٚن ظجٌٜٔ جداه خًمتٍٜٔ أرؾض افًٍر ّقَّ افُثريـ مـ اُخقة ـٕٚقا جًي

ـٍ أق لراءهٚ مًْك أظّؼ.  ًٝ ُ أؾٓؿ افُِامت ؾٖط ْ ـً ل إق  َّْٕل ُ ًأريد أقّنَّْ , بؾ أظتزهٚ أظذ مـ أق أؿًٔٓٚ أل أحُؿ ظِٔٓٚ بًَع لإ

ٚه جمُٚه ألشع فإليامقأدرـٓٚ,  ًٝ أرؾض مٚ ُ أدرـف. تٚرـ ل ُ أؾّٓف.لفً ٛ ّنَّْ بًد هذا يٍحص ـؾ شٍر ش , بؾ بٚفًُس, أتًجَّ

ةًب»يٌدأ افَقـ:  لبًد أق ًيزهـ اشتحٚفٜ ؾّٓف حرؾٔٚاافرؤيٚ  قَّ ح بٌٌىٜ مـ ٍُيقَنٚ لؽٌىٜ د أق أـّؾ افٌْل ـؾ افٌُّْ ٔيٝ, ًيكِّ , ـام ًدٌظ

ة هذا افُتٚب, ليل أنٚ يقحْٚ افذن ـٚق يْير ليًّع هذا.  ًٌٕقَّ ّجؾ هذا ُ أنُر أنَّف ـٚق ًيدظك ًٍٕف إذ يَقـ: ضقبك دـ ٍُظ أؿقاـ 

ٚه أنَّف مـ تهْٔػ رجؾ ؿدِّ لإقَّ هذا افًٍر مـ ـتٚبٜ صخص ًيدظك يقحْٚ, يقحْٚ ًدس. . لألاؾؼ أجو ًَ لح اف لُ  يس ًمِٓؿ بٚفرُّ لفَُّْْ

ؾ بٖنَّف هق افرشقـ ابـ زبدن شٚفٜ ادٚمًٜ, أصدِّ ل أشتىٔع احلًُؿ مـ ضًٌٜٔ ـِٔٓام. أخ يًَقب ـٚتٛ إٕجٔؾ يقحْٚ لافرِّ لمـ , ّنَّْ

مُٚق, لغ ًيًِـ ظـ ذاتف ُ   . ّقَّ إُجٔع غ يذـر اشّف   أن أنَّف فٔس مـ تهٍْٔف, لمـ موّقق ـؾ افًٍر, صٌٜٔ افتًَّٚبر

ر هق. لفق أنَّف ؽر لاوح  شٚفٜ. )...( لفُـ جيٛ افتًَِّٔؿ بٌٖقَّ ـٚتٛ هذك اّمقر ـٚق ًيدظك يقحْٚ ـام ًيَرِّ ـَ هق إُجٔؾ لُ   افرِّ مي

ب, أل  راه   إُجٔؾ, أنَّف هق افتِّٔذ ادحٌقب مـ افرَّ افذن اتَُّٖ ظذ صدرك, أل أخ يًَقب, أل يقحْٚ هذا. ّنَّف غ يَؾ, ـام ؿٔؾ ٌمرا

ب. )...(  َّٕف ـٚق ًهْٚفؽ ـثرلق بٍْس اشؿ افرشقـ يقحْٚافذن صٓد لشّع افرَّ ٌَّتٓؿ فف لإظجَٚبؿ بف ل  اظتَٚدن إ , افذيـ بًٌٛ ُم

ل افُثر ِّّ ََِّٛ ـام ًيً ذلا ٍٕس اف ب مثِف, اختَّ لق مـ أبْٚء ادٗمْغ بقفس لاؿتدآِؿ بف لرؽٌتٓؿ   أق يُقٕقا ُمٌقبغ مـ افرَّ
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ٌٍَٚق مع بًوٓاملبىرس.  شٚفٜ يتَّ أٍمٚ شٍر افرؤيٚ ؾٔختِػ ظـ هذك افُتٚبٚت لؽريٛ . )...( ليٌد ق بٖشِقب لاحد, ّقَّ إُجٔؾ لافرِّ

أشِقب  لظاللة ظذ هذا ؾ٘قَّ . )...( ليُٚد َيِق مـ أن تًٌر يقجد ؾٔٓام. لُ يٍّس مقوقع افًٍريـ مـ ؿريٛ أل بًٔد. ظْٓٚ

شٚفٜ َيتِػ ظـ أشِقب شٍر افرؤيٚ ة. إُجٔؾ لافرِّ ل مع ذفؽ . )...( لأنٚ ُ أنُر أقَّ افُٚتٛ اِخر رأم رؤيٚ, لٕٚـ ظِامه لٌٕقَّ لفَُّْْ

ًٍهحك ٌُِّٜ افٔقٕٕٜٚٔ اف ٌٍَٚق مع اف ٚه ٕحقيٜ. , بؾ هق يًتًّؾ اصىالحٚت بربريٜ, ل  بًض ادقاوع أؽالضأظتَد أقَّ حجتف لًفٌتف ُ تتَّ

ؿ,  ُُّ ل أذـر هذك اّمقر برلح افتَّٓ ـٍ أن لاحد أنَّْ ل ُ ًأريد أق يًي ًٝ هذا بَهد إيوٚح اخلالؽ بغ لُ ًئًْْٚ اُصٚرة إفٔٓٚ, ّنَّْ َّٕام ًؿِ إ

 [.شافُتٚبٚت ادًختٍِٜ

 ْٚشٔقسؿٕٚقق أشٍٚر أث 

Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. IV, Athanasius: 

Select Works and Letters, Page 551, 552. From Letter XXXIX. (for 367.) Of the particular books 

and their number, which are accepted by the Church. From the thirty-ninth Letter of Holy 

Athanasius, Bishop of Alexandria, on the Paschal festival; wherein he defines canonically what 

are the divine books which are accepted by the Church. 

لفُـ ذـرٕٚ أنًٍْٚ , ٜ ـٖمقاتى َي لفُـ بام أنْٚ ذـرٕٚ احراضٌ  .2

 ّنْل, لـؼٖصحٚب افُتٚبٚت اُهلٜٔ افتل تقصِْٚ فِخالص

بًض  أقَّ  مـ ,ـقرٕثقس, ـام ـتٛ بقفس إػ أهؾ خنكأ

ٌيؾ ًخٌٞ  دلا بًٌٛ بًٚضتٓؿ لَٕٚلهؿ, مـ ٌؿ ًي افًٌىٚء ؿد ًيٍ

ظقق جٚـ,بًض افرِّ  ءة  اِق ؾهٚظداه  مـ أنف يٌٌْل افذيـ يدَّ ؿرا

َّّ اّخرم, تِؽ افتل تً  تٚبٚتافُ هُٗء افذيـ تؿ , ك أبقـريًٍٚ

: تؤِِٓؿ بًٌٛ تنٚبف أشامِٓؿ مع أشامء افُتٚبٚت احلََٜٔٔ

ز أختّسلفذفؽ  أنٚ أـتٛ اِق ظـ مًِٚؾ تًرؾٓٚ  , إذمُْؿ افهَّ

مـ أجؾ , لأنٚ حتٝ تٖثر حٚجٜ افٍْٚس لذـرمـ أجؾ افتَّ جٔداه, 

 افًُْٜٔ. دةؾِٚ

2. But since we have made mention of heretics as dead, but 

of ourselves as possessing the Divine Scriptures for 

salvation; and since I fear lest, as Paul wrote to the 

Corinthians, some few of the simple should be beguiled 

from their simplicity and purity, by the subtlety of certain 

men, and should henceforth read other books—those called 

apocryphal—led astray by the similarity of their names with 

the true books; I beseech you to bear patiently, if I also 

write, by way of remembrance, of matters with which you 

are acquainted, influenced by the need and advantage of the 

Church. 

ٚه يًتحؼ   ضريَل ُظالق هذك اّصٔٚء,  .3 شقؽ أختٚر أشِقب

بّٚصٚفٜ ظـ ٍٕز: إذا  ؿِٚاله اددح, لهق أشِقب فقؿٚ إُجٔع, 

ٜ إخالـ افْيٚف ظـ  ظذ ظٚتَٓؿ ـٚق ـثرلق ؿد أخذلا َّّ ًمٓ

3. In proceeding to make mention of these things, I shall 

adopt, to commend my undertaking, the pattern of Luke the 

Evangelist, saying on my own account: ‘Forasmuch as 

some have taken in hand,’ to reduce into order for 

themselves the books termed apocryphal, and to mix them 
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َّّ ضريؼ افُتٚبٚت  لأخذلا َيِىقَنٚ مع , ك أبقـريٍٚافتل ًتً

شٜ ادقحك َبٚ َبٚ تِؽ افتل ٕحـ ًمَتًْغ , مـ اهلل افُتٚبٚت ادًَدَّ

ٚه, ٚه فُِِّٜ,  متٚم ّق افذيـ ـٕٚقا ًمْذ افٌدء ًمًٚيْغ لًخٍدام

َِّّق ثِّل ظذ  فمبٚء:هٚ شي ٚه, إذ ؿد تٍؿ حي ًٝ أنٚ أجو ٌيؾ رأج هذا مـ ٌؿ

 ًٝ أق أوع أمٚمُؿ مـ افٌدايٜ,  إخقة حََٔٔغ, لـام تًِّ

لمٌَقفٜ ِّٝ إفْٔٚ, , لافتل ًش افُتٚبٚت ادًدرجٜ   افَٕٚقق

, حتك إذا ـٚق هْٚؿ صخص ؿد لؿع   اخلىٖ يًتىٔع أق ـ٘هلٜٔ

يديـ افذيـ اؿتٚدلك إػ افوالـ, لذفؽ افثٚبٝ ظذ افَْٚء يٍرح 

 مرة أخرم, حٔٞ أنف ؿد تؿ تذـرك َبذك اّمقر.

up with the divinely inspired Scripture, concerning which 

we have been fully persuaded, as they who from the 

beginning were eyewitnesses and ministers of the Word, 

delivered to the fathers; it seemed good to me also, having 

been urged thereto by true brethren, and having learned 

from the beginning, to set before you the books included in 

the Canon, and handed down, and accredited as Divine; to 

the end that any one who has fallen into error may condemn 

those who have led him astray; and that he who has 

continued steadfast in purity may again rejoice, having 

these things brought to his remembrance. 

ٚه ـًددافًٓد افَديؿ,  اه هْٚؿ إذ .4 ّنف ـام , اثْٚق لظؼلق ـتٚب

 ًٝ َِّؿ بف أق هذ, شًّ ًي افًزإٔغ:  افُتٚبٚت فدمظدد  قه امـ اد

افتُقيـ, ثؿ اخلرلج,  ـِٚأل: اّلـ, ٚترتٔٛ افُتٚبٚت لأشامؤه

افتثْٜٔ. ئِٓؿ ينقع بـ ٕقق,  ثؿ ,لمـ بًدهؿ افًدد افالليغ, ثؿ

أربًٜ , ٚتبٚراظقث. لمرة أخرم, بًد هذك افُتثؿ افَوٚة, ثؿ 

, لظذ اّلـ لافثٚن يتؿ اظتٌٚرمهٚ ـتٚب لاحد, أشٍٚر فِِّقؿ

أخٌٚر . لمرة أخرم, افثٚفٞ لافرابع   ـتٚب لاحد, ٕحق ِّمٚثؾ

ٚه . اّجٚف اّلـ لافثٚن   ـتٚب لاحد اّلـ لافثٚن , لظزرا أجو

تٚب ادزامر, ثؿ هْٚؿ ـ افُتٚبٚت . بًد هذك  ـتٚب لاحد

, ثؿ اّنٌٔٚءأجقب, يتًٌٓؿ  ادٚمًٜ, لٕنٔد إُنٚد. اّمثٚـ, ثؿ

. ثؿ إصًٔٚء ـتٚب لاحد, ثؿ ارمٔٚ مع اُثْل ظؼ   ـتٚب لاحد

ثل لافرشٚفٜ   ـتٚب لاحد, بًد ذفؽ, بٚرلخ حزؿٔٚـ  ل ادرا

 لدإٔٚـ ـؾ مْٓام ـتٚب. هُذا تؿ تنُٔؾ افًٓد افَديؿ.

4. There are, then, of the Old Testament, twenty-two books 

in number; for, as I have heard, it is handed down that this is 

the number of the letters among the Hebrews; their 

respective order and names being as follows. The first is 

Genesis, then Exodus, next Leviticus, after that Numbers, 

and then Deuteronomy. Following these there is Joshua, 

the son of Nun, then Judges, then Ruth. And again, after 

these four books of Kings, the first and second being 

reckoned as one book, and so likewise the third and fourth as 

one book. And again, the first and second of the Chronicles 

are reckoned as one book. Again Ezra, the first and second 

are similarly one book. After these there is the book of 

Psalms, then the Proverbs, next Ecclesiastes, and the Song 

of Songs. Job follows, then the Prophets, the twelve being 

reckoned as one book. Then Isaiah, one book, then Jeremiah 

with Baruch, Lamentations, and the epistle, one book; 

afterwards, Ezekiel and Daniel, each one book. Thus far 

constitutes the Old Testament. 

افًٓد ادديد.  ٚبٚتأق أتُِؿ ظـ ـت الا لمرة أخرم فٔس ًِّم  .5

. بحًٛ متك لمرؿس لفقؿٚ ليقحْٚهذك هل: اّنٚجٔؾ اّربًٜ, 

, لهؿ لافرشِٚؾ افتل ًتدظك ـٚثقفُٜٔٔؾ ًش بًد ذفؽ, أظامـ افرُّ 

ىرس, ثالث رشِٚؾ ٌشًٌٜ: رشٚفٜ لاحدة فًَٔقب, رشٚفتٚق ف

5. Again it is not tedious to speak of the [books] of the New 

Testament. These are, the four Gospels, according to 

Matthew, Mark, Luke, and John. Afterwards, the Acts of 

the Apostles and Epistles (called Catholic), seven, viz. of 

James, one; of Peter, two; of John, three; after these, one of 
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 ذفؽ, هْٚؿ أربًٜ ظؼ فٔقحْٚ, لرشٚفٜ فٔٓقذا. بُٚوٚؾٜ إػ

, ثؿ اثْتغ ٚػ رلمٔإرشٚفٜ فٌقفس, مُتقبٜ َبذا افستٔٛ: اّلػ: 

ثؿ إػ أهؾ أؾًس, ثؿ  ,, إػ أهؾ ؽالضٜٔثؿإػ أهؾ ـقرٕثقس, 

إػ أهؾ ؾٌِٔل, ثؿ إػ أهؾ ـقفقد, لبًد هذك, رشٚفتٚق ّهؾ 

رشٚفتغ لمرة أخرم,  ,لافتل فًِزإٔغتًٚفقُٕٔل, 

ٍِّٔقق. ف افتل, لأخراه, تٔىسف, للاحدة فتّٔقثٚلس

 رؤيٚ يقحْٚ. ,بجٌٕٚٓؿل

Jude. In addition, there are fourteen Epistles of Paul, 

written in this order. The first, to the Romans; then two to 

the Corinthians; after these, to the Galatians; next, to the 

Ephesians; then to the Philippians; then to the Colossians; 

after these, two to the Thessalonians, and that to the 

Hebrews; and again, two to Timothy; one to Titus; and 

lastly, that to Philemon. And besides, the Revelation of 

John. 

  هذك يْٚبٔع اخلالص, افًىنٚق يرتقن مـ ـِامهٚ احلٜٔ.  .6

 تدظقا رجاله  . ُافًَِٚد اُيامٕٜٔٝ ْي ظٌِ لحدهٚ أً  افُتٚبٚت هذك

ٚه  يؤػ ٚه  , لُ أق ُذؽصّٔ . ّق بخهقص هذك افُتٚبٚت صّٔ

توِقق إذ »ب اخلزن لافًٚر ظذ افهدلؿٔغ, لؿٚـ : لوع افرَّ 

شُٜ تًرؾقق افُت ؾتنقا : »خ افٔٓقد ؿِٚاله ل لبَّ  ,شٚبٚت ادًَدَّ

شٜبٚافُت  ش.َّنٚ هل افتل تنٓد يل ٚت ادًَدَّ

6. These are fountains of salvation, that they who thirst may 

be satisfied with the living words they contain. In these 

alone is proclaimed the doctrine of godliness. Let no man 

add to these, neither let him take ought from these. For 

concerning these the Lord put to shame the Sadducees, and 

said, ‘Ye do err, not knowing the Scriptures.’ And He 

reproved the Jews, saying, ‘Search the Scriptures, for these 

are they that testify of Me.’ 

ٚه  ,ؿٜافدِّ    لفُـ مـ أجؾ زيٚدة .7 ـتٚبٚت  ألد أق أؤػ أجو

ٚبٚت لفُْٓٚ أخرم إػ جٕٚٛ هذك افُت ٚتبٚهْٚؿ ـت ,رضلريٜ

لفُـ اِبٚء ؿد ظَّْٔقهٚ مـ أجؾ , فًٔٝ وّـ افَٕٚقق بٚفتٖـٔد

ٌيؾ ألئلؽ افذيـ إوّقا  ٚه إأق ًتَرأ مـ ٌؿ , لافذيـ فْٔٚ حديث

لحُّٜ , حُّٜ شِٔامقتَٜٔ.  يرؽٌقق   تًٚفٔؿ مـ خالـ ـِامت

لتِؽ افتل ًتدظك تًٚفٔؿ , لضقبٔٚ, لهيقديٝ, شترأل, شراخ

وّـ  ـؾ مٚ ذـر   افٌدايٜ يٚ إخقأل, . لفُـلافراظل, ؾًش افرُّ 

ه فَِراءة ؾَطلأمٚ مٚ ذـر مً , افَٕٚقق لُ يقجد   أن مُٚق  ,ٗخرا

اضَٜ, اخساع احرأبقـريٍٚ, تِؽ افُتٚبٚت افتل مـ ذـر فُتٚبٚت 

شتحًٚق, , يوًقق ظِٔٓٚ اُيُتٌقهٚ ظْدمٚ ينٚءلق افذيـ

فذفؽ  ,ًٔتخدمقهٚ ـُتٚبٚت ؿديّٜؾ, ْٜظقق حٚ أزمْٜ ًمًَّٔ ليدَّ 

ًًٌىٚء.  يًتىًٔقق تؤِؾ اف

7. But for greater exactness I add this also, writing of 

necessity; that there are other books besides these not indeed 

included in the Canon, but appointed by the Fathers to be 

read by those who newly join us, and who wish for 

instruction in the word of godliness. The Wisdom of 

Solomon, and the Wisdom of Sirach, and Esther, and Judith, 

and Tobit, and that which is called the Teaching of the 

Apostles, and the Shepherd. But the former, my brethren, are 

included in the Canon, the latter being [merely] read; nor is 

there in any place a mention of apocryphal writings. But 

they are an invention of heretics, who write them when they 

choose, bestowing upon them their approbation, and 

assigning to them a date, that so, using them as ancient 

writings, they may find occasion to lead astray the simple. 
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 لحل افُتٚب ادًَدَّس

َّٕف ّمر يًتحؼ افتْقيف أق ]. 12صؼ -جمِٜ مرؿس  , دارؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس:  افًُْٜٔ اّلػ لإ

, لفُـ افرأن ادًٔحل افًِٚد بهٍٜ ظٚمٜ ـٚق غ توع صٌٜٔ َنِٜٚٔ بٚفًٌْٜ فىًٌٜٔ افقحل   افُتٚب ادَدس, بآبِٚٓٚ افَديًغ افًيٚف

ٍتٚب اّشٍٚر ادَدشٜ لبغ  ًُ ٚه ظـ افتّٔٔز بغ افنخهٜٔ إًُٕٜٚٔ ف افتٖثر اُهلل افقاؿع ظِٔٓؿ, دلق ُمٚلفٜ فتحديد جمٚـ ـؾ راؤ

 [مـ افًْكيـ افٌؼن لاُهلل.

ُ يتُِؿ افًٓد ذـر اُحٚف   افًٓد افَديؿ: ]. 134صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ: 

ٚه ظـ اُحٚف ٚه ـامافَديؿ رشّٔ د ـِّٜ اهلل. لمقشك لينقع لصّقِٔؾ لدإٔٚـ  . فُْف ًينر إفٔف أحٕٔٚ ًي   اّمثِٜ افتٚفٜٔ: افؼيًٜ ًت

ٌِِّقا ـالف اهلل. ؿ ًب ًرلق بُتٚبٜ ـالف اهلل. لأصًٔٚ لإرمٔٚ لحٌَقؾ لؽرهؿ مـ اّنٌٔٚء يَقفقق إَنَّ  [يٗمي

فٔس فديْٚ   افًٓد ادديد افًٓد ادديد:  إحٚف]. 136صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚبٚ: 

ٚه أنَّف ًمِٓؿ َّٕام فديْٚ مٚ ًينر إػ هذا اّمر.ٕهقص ًتزز رشّٔ  [, لإ

ثّٔقؾِٔس ]. 35صؼ -, ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ ٕيرة صٚمِٜ فًِؿ افٌٚترلفقجل   افًتٜ ؿرلق اّلػتٚدرس يًَقب مِىل: 

ٚه  ثّٔقؾِٔس هق ألـ مـ ألوح أق افًٓد ادديد هق مقحك ف(: ليرم افًٌض أق 185 - 181 ف, ت. بغ169أشَػ أنىٚـٜٔ )أشٍَ

ًشؾ ـٕٚقا ًمِّٓغ, لأق اّنٚجٔؾ لرشِٚؾ بقفس هل بف س», لأق افرُّ  [.شـالف إهلل ًمَدَّ

َّٕف  افقحل افٍِيل: ُ يَقـ افُتٚب]. 5صؼ -, ط. دار افْؼ اّشٍَٜٔ افقحل اُهلل فُِتٚب ادَدس رثر بْٔؽ:  ادَدس ؾَط إ

د أق خمىقضتف اّصِٜٔ فٔس  ِـّ ٚه يٗ ِِّّف افرلح افَدس»إظالق إهلل, بؾ أجو ِِّّٓٚ حُّٜ إًٕٕٜٚٔ بؾ بام ًيً (. 13/  2ـق  1) شبٖؿقاـ ًتً

تٌٛ بقاشىٜ ًأنٚس ًمِّٓغ  ـً ًٚف ـحََٜٔ مٍرلغ مْٓٚ لبًوٓؿ ـٕٚقا صخهٔٚت ٕٚؿهٜ لمًٌٜٔ ـٌِ -غ يَؾ افُتٚب   أن مقوع أنف 

ِقهٚ ـٚق ـالف اهللبؾ أسَّ افُتٚب ظذ أق  - ظذ شٌٔؾ ادثٚـ تَّٚب )ّق افُِامت افتل ٕىَقا َبٚ لشجَّ ًُ . اُحٚف ُ صٖق فف بٖذهٚق اف

( 16/  3أل  2) شـؾ افُتٚب هق مقحك بف مـ اهلل»(, فُـ بٚفُتٚبٚت ذاهٚ 11-15/  1بط  1افُثر مْٓؿ غ يٍّٓقا مٚ ـتٌقا 

ًتٛ أن اّشٍٚر.لادَهقد ب ًُ  [ٚفُتٚب هْٚ اف

ٌذن ٌؾٌٔف؟  11) 13-11/  2ـقرٕثقس اّلػ  ٌٚق افَّ ًي َٕ ٌُ ٌٚق إٌَُّ ًرلًح ا ًي َٕ ٌُ ٌرًؽ ًأًمقري ا ًَ ٌس يي ـي افَّْٚ ـَ ٌم  ُي ّيَق مي
ٌ
ٚه ًأًمقًر اهلل ا أيجَو ذي ُي هي

 
ٌ
دو إٌَُّ ًرلًح اهلل ٚ أيحي ٓي ٌرًؾ ًَ ًَٖخَذ رً  12. يي ٕي  َ ـً غي َح ٕي  لي

ٌ
ـي اهلل ْٚي ٌم ٜي في ٔيٚءي اَديَقًهقبي ٌرؽي اّيَص ًَ  فٌْي

ٌ
ـي اهلل ٌذن ٌم لحي افَّ ٌؾ افرُّ ٌ بي ٚغي ًي ًَِّؿ ٌَبٚي  13لحي اَف ُي تي ٕي تٌل  افَّ

ٚه  جَو ًدًس أي ًَ لًح اَف ًف افرُّ ًّ ِِّ ًي ٜو بيَؾ باٌمي ًي ٌَّٕٔٚ ًي َٕ ٜو إٌ ّي َُ ٚ ٌح ٓي ًّ ِِّ ًي  ًت
ـى ا ٖيَؿقي َّٔ  ُي بٌ لٌح ٌت.ؿيٌٚرٌٕغي افرُّ َّٔٚ لٌح  (ٌٚت بٌٚفرُّ
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ءً  15) 11-15/  1بىرس اّلػ  ًَْف أينٌٌَٔٚي ٞي ظي بيحي َؿ, اخَلياليصي افٌَّذن ؾيتَّشي لي ًُ تٌل ّيَجٌِ ٌٜ افَّ ّي ًَ ـٌ افِّْ ًٖلا ظي ٌَّ ْي ـي تي ٌذي ٝى أيَل  11, افَّ َؿ بيٌٚحثٌغي أينُّ لي

 ًٌ ِئٌَف ًرلًح اَدي ُـّ ظي ٚقي ييًد ـي ًٝ افٌَّذن  َؿ ٚ اَفقي ؿَ مي ٌٓ ٚ.ٌٔح افٌَّذن ؾٌٔ هي دي ًَ تٌل بي ٌٚد افَّ اّيجَمي ٌٔح لي ًٌ
ّي َِ تٌل فٌ دي بٌُِٚيٌف افَّ ٌٓ ٌيؼي ؾيني  (, إٌَذ شي

س هق لحل اهلل]. 35صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض:  لحل افُتٚب ». لمع أقَّ تًٌر افُتٚب ادًَدَّ

س ه ـتٚبٔٚا بحك افِش ادًَدَّ س ـِف: ٍظفٔس تًٌرا . لفَد ٕنٖ هذا افتًٌَّر مـ ؿقـ إُ أقَّ موّقٕف لاوح ـؾ افًقًوقح   افُتٚب ادًَدَّ

, فُـ غ ترد شقم   هذا افَّْصش مقحك بف مـ اهلل» هذك افُِّٜ(. 16/  3أل  2ش )ـؾ افُتٚب هق مقحك بف مـ اهلل»افرشقـ بقفس: 

ة افٍريدة, مِّٜٔ بٚدًٚن افٌْٜٔ ادً  حٔح:  شثٔقبْقشتقس»ٌٚرـٜ. ؾٓل بٚفٔقٕٕٜٚٔ: فٌٜ افًٓد ادديد اّصِٜٔ هذك ادرَّ ]افُّْىؼ افهَّ

ٔاٚ: ٍٕس أل ًّٕٜ اهلل.  -ثّٔقبْٔقشتقس[  س هق إذاه أنٍٚس اهلل أرشِٓٚ إػ ألان افقحللتًْل حرؾ  [.ؾٚفُتٚب ادًَدَّ

ذي مي  14) 17-14/  3تّٔقثٚلس افثٕٜٚٔ  َٝ ظي ًٌ َٚث ٝي ؾي نَ ٚ أي أيمَّ . لي ٝي َّ َِّ ًي ـَ تي ٚه ٌِّمَّ ٌٚرؾ , ظي ٝي َْ َي جَ أي ٝي لي َّ َِّ ًي ٛي  15ٚ تي ًت ًُ ٌرًؽ اَف ًَ ٌٜ تي قفٌَّٔ ًٍ أينَّؽي ًمًَْذ افىُّ لي

ٜي  شي دَّ َي ً . اَد قعي ًً ٌٔح يي ًٌ ٌذن ٌ  اَدي ٌق افَّ يامي ٌُ اليٌص, بٌٚ َِخي ؽي فٌ ّي ُِّ ةي أيَق حًتي ٌٚدري َي تيٌٚب ًهقي ًمقحكه بٌٌف مٌ  16, اَف ٌُ ؾُّ اَف  ـً
ٌ
ٌٌِٔؿ , ـي اهلل ًَ ٕيٚؾٌعو فٌِتَّ لي

افتََّقبٌٌٔخ  , لي ٌٛ افٌَّذن ٌ  اَفٌزِّ ٌدي َٖ افتَّ ٌقيٌؿ لي ََ . 17, فٌِتَّ ٚفٌحى ؾى صي ّي ؾِّ ظي ًُ ٚه فٌ ٌ ٖيهِّ ٌٚماله, ًمتي ـي  
ٌ
ًٚق اهلل ًي َٕ ققي إٌ ًُ َل يي ُي  (فٌ

لبقفس ـٚق ]. 25صؼ -فًٔدة افًذراء بٚفٍجٚفٜ. , افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ إػ تّٔقثٚلس, ـًْٜٔ اتًٍر افًٓد ادديدأنىقٕٔقس ؾُرن: 

ٚه اِق بًد أق لٍٕٓؿ ٕحـ اِق اِيٜ أَنٚ تنّؾ افًٓديـ ,يَهد افًٓد افَديؿ , لإق ـٚق افًٓد افَديؿ ٕٚؾع هُذا ؾُؿ لـؿ يُقق ٕٚؾً

تف ب٘وٚؾٜ افًٓد ادديد.  [اتوحٝ ٌٍٕقا

بدايٜ جيٛ أق ًٕٖـ ظام ـٚق ]. 54صؼ - ًٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜـْ ,هؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: ًمراجًٜ 

, ُ يُّـ أق يَهد افًٓد ادديد. ـالمف ظـ افُتٛ ادَدشٜ افتل ظرؾٓٚ تّٔقثٚلس مـ ضٍقفتفيَهد افَديس بقفس افرشقـ ظْد 

ٚه حغ ـٚق تّٔقثٚلس ضٍاله  س فتِؽ افرشٚفٜ إػ تّٔقثٚلس. لغ يُـ , بؾ إٕف غ يُـ ؿد اـتّؾ حتك زمـ ـتٚبٜ بقفّنف غ يُـ مُتقب

ٚه ...  أق  شافُتٛ ادَدشٜ»بٚفتٚيل ٕرم   تِؽ اِيٜ ل  أؽِٛ إصٚرات افًٓد ادديد إػ افًٓد ادديد ؿد مًجٌع حْٔذاؿ ـام ًٕرؾف حٚفٔ

 [.بقفس يَهد أشٍٚر افًٓد افَديؿ

ٚه ]. 41, 45صؼ -دار جمِٜ مرؿس  ,افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر:  ُ ًُّ ًشؾ مت ؽ افتالمٔذ لافرُّ ًَّ فذفؽ مت

يس بقفس فتِّٔذك تّٔقثٚلس, لهق ابـ امرأة هيقديٜ مٗمْٜ , ـام يتٌَّوح هذا مـ لصٜٔ افَدِّ صديداه بٚفًٓد افَديؿ   ترمجتف افًًٌْٜٔٔ

ًَ »لأبقك يقٕٚن )أن: لثْل(:  ٌٜ تي قفٌَّٔ ًٍ أينَّؽي ًمًَْذ افىُّ ٜي لي شي دَّ َي ً ٛي اَد ًت ًُ ؽي أن: افًٓد افَديؿ) μματα γρα    ραٌرًؽ اَف ّي ُِّ ةي أيَق حًتي ٌٚدري َي (, اَف

 . قعي ًً ٌٔح يي ًٌ ٌذن ٌ  اَدي ٌق افَّ يامي ٌُ اليٌص, بٌٚ َِخي تيٌٚب فٌ ٌُ ؾُّ اَف , أن: افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ افتل بغ يديف)   γραφη ـً
ٌ
ـي اهلل ( ًهقي ًمقحكه بٌٌف ٌم

ٕيٚؾٌ  , لي ٌذن ٌ  اَفٌزِّ ٌٛ افَّ ٌَٖدي افتَّ ٌقيٌؿ لي ََ افتََّقبٌٌٔخ, فٌِتَّ ٌٌِٔؿ لي ًَ ٚفٌحى  17عو فٌِتَّ ؾى صي ّي ؾِّ ظي ًُ ٚه فٌ ٌ ٖيهِّ ٌٚماله, ًمتي ـي  
ٌ
ًٚق اهلل ًي َٕ ققي إٌ ًُ َل يي ُي - 15: 3أل  2) شفٌ

17)] 



 [33..... ] فُتٚب ادَدسا ظـ صٚمِٜ ؾُرة

www.alta3b.wordpress.com 

: افىًٌَّٜٔ افٍْٚشقتٜٔ, لافىًٌٜٔ ضًٌٔتٚقـام أق صخص ادًٔح فف ]. 24صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض: 

ًدس,  ًَ لح اف بٜ مريؿ, لظْك إهلل مـ افرُّ ك مـ ادًىقَّ ق مـ ظْك افالهقتٜٔ: ًظْك بؼن اشتّدَّ س يتُقَّ ٚه افُتٚب ادًَدَّ هُذا أجو

ًَ : ظِّٓؿ لاختٌٚراهؿ لًفٌتٓؿ ... إفخ, بؼن ًمًتٍّد مـ ـتٌٜ افقحل لح اف َّٕف ـام ـٚق ًدسلًظْك إهلل مـ افرُّ , لٕتٔجٜ فذفؽ ؾ٘

ب يًقع ادًٔح هل م َّٜٔ, هُذا ـِّٜ اهلل ادقحك َبٚ خٚفٜٔ مـ اخلىٖ. إق بؼيَّٜ افرَّ
ٚه مـ اخلىٌ د خٚفٔ ًِّ ثؾ ادًٔح ـِّٜ اهلل ادًتج

 ,َّٜٔ
ٚه   ـؾ رء مٚ خال اخلىٌ تْٚ متٚم ًتٛ مٚ خال اخلىٖبؼيَّ ًُ  [.لبؼيَّٜ افُتٚب هل مثؾ ـؾ اف

ٚه فَقـ  شاِداب اُهلٜٔ»إق هذك ]. 99صؼ -, مْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدسب جقرج شٚبٚ: اّ لؾَ

ٚه فَقـ افَديس إيريْٚلس,  شادُتٌٜ اُهلٜٔ»ترتِٕٔٚقس, لإق هذك  ٍيٝ ب٘حٚف اهلللؾَ إُ أق هذا افُتٚب هق   افقؿٝ ًٍٕف . ؿد ًأخِّ

ٍتٚب مْٓؿ ادًرلؾقق , بؾ جمّقظٜ ـتـتٚب بؼٍن  ـً ٚه, ًينر لمْٓؿ ادجٓقفققٛ, ترـٓٚ فْٚ  ٚه لإهلٔ ٚه بؼي . لـقق افُتٚب ادَدس ـتٚب

 [ٚ ـتٚب ؿديؿ أل حديٞ.ٓمـ شٚظتف إػ مٚ يًسض افَٚرئ مـ ادهٚظٛ افتل ُ َيِق مْ

َِّؼ بٚفقحل[ هل إذاه ـِٚأل: اخلىقة ًيت هذك اّمقر افثالثٜ ]أن: مٚ]. 37صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض: 

مـ ألان , لؾٔف يهؾ إػ ذهـ ـٚتٛ افقحل مٚ ًيريد اهلل أق يَقفف. هذا هق اُظالق. اخلىقة افثٕٜٚٔ: مـ اهلل إػ ـٚتٛ افقحلاّلػ: 

ًؿقؾ أل افقرؾ ل مٚ ًيريدك اهلل أق يُتٌف. لهذا هق افقحل. اخلافقحل إػ افرُّ ًؿقؾ أل افقرؾ إػ ؿِٛ  :ىقة افثٚفثٜ. لؾٔف يُتٛ افٌَّْ مـ افرُّ

ٌَّؾ إًُٚق اُشتْٚرة مـ جٜٓ مٚ ًيريدك اهلل أق يَقفف, لمٚ ـتٌف اهلل   افُتٚب. لهذا هق اُدراؿ. افَٚرئ هذك هل اخلىقات , لؾٔف يتَ

. افثالث فقصقـ أؾُٚر اهلل إػ إًُٚق ٍٛ ٚ تنّؾ ادٌْع لادجرم لاده  [.رلح اهلل لافُؾ مـ ظّؾ. إَنَّ

مقا ]. 45-36صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض:  ٕيرٍيٚت افقحل: حٚلـ افالهقتٔقق تًٍر افقحل, لؿدَّ

ًراء : ؾٚظتز افًٌض أقَّ افقحل افَّْيٌريَّٜ افىًٌَّٜٔٔ -1فذفؽ ٕيرٍيٚت ٕذـر مْٓٚ:  هق إحٚف ضًٌٔل ـذفؽ اُحٚف افذن ًيهٚحٛ افنُّ

ٜلاّدبٚء   ٚ ّ. فُـ هذك افَّْيٌريَّٜ مرؾقوٜ  ـتٚبٜ ؿهِٚدهؿ لأظامحؿ افٍِّْٔ ًًْك اُهللَنَّ س  تتجٚهؾ اف دك افُتٚب ادًَدَّ ِـّ افذن يٗ

ًدس" ) ًَ لح اف قؿغ مـ افرُّ ًً َِّؿ ًأنٚس اهلل افَديًقق مي  : لؾٔٓٚافَّْيٌريَّٜ ادُُٕٜٔٚٔٔ أل اُمالَِّٜٔ -2(. 21/  1بط  2ظْدمٚ يَقـ: "تُ

ٚه  خٔٚا, إقَّ اهلل ؿٚف ب٘مالء ـتٌٜ افقحل مٚ ـتٌقا ؿٚفقا  ؿ  خٜ ـتٚبٜ أل إًٕٕٚ رِّ ًُ ٚه ـام فق ـٚق  ٚبٌَٜ . متٚم ًٍ هذك افَّْيٌريَّٜ ظذ ظُس افَّْيٌريَّٜ اف

ًًْك افٌؼن س, تتجٚهؾ اف ٜ ظذ أق  , بؾ ظذ افًُس, إقَّ فديْٚلُ يقجد أدٕك شْد حذك افَّْيٌريَّٜ   افُتٚب ادًَدَّ افًديد مـ اّدفَّ

دلق , بًّْك أقَّ اهلل ألحك ّلان افقحل بٚفٍُرة ؾَط: افَّْيٌريَّٜ ادقوقظَّٜٔ -3صخهٜٔ افُٚتٛ لمنٚظرك طٚهرة ؾٔام ـتٛ. )...( 

ؾ مـ جٌٕٚف, افًٌٚرات ًٍٕٓٚ ًٌٌٚرات افتل ترلؾ فف دلق تدخُّ أرادلا هذك افَّْيٌريَّٜ . لفًؾَّ افذيـ اؿسحقا إذ ترؿ فُؾ ـٚتٛ أق َيتٚر اف

َِّٚٓ س ُ يًرؾقق ح ٚه ٕرؾض هذك افَّْيٌريَّٜ إذ أل ظدف دؿَّٜ تٚرَئٜ أل ظِّٜٔ مزظقمٜ, َبٚ تٍٚدن أجَّٜ تْٚؿوٚت   افُتٚب ادًَدَّ . فُْْٚ أجو

س مً : لتًْل أق ًهْٚؿ افَّْيٌريَّٜ ادًزَِّٜٔ -4أق افُتٚب يَْوٓٚ. )...(  . لفُل لأخرم ؽر ًمقحك َبٚ, قحك َبٚأجزاء   افُتٚب ادًَدَّ

َِّؿ اِبٚء ؿد شٚفٜ إػ افًزإٔغ "اهلل ... ـ َّٕف ؾنَّ اِيٜ افقاردة   ؾٚحتٜ افرِّ يامه بٖنقاع )ل  حٚصٜٔ ًيثٌٝ أحد افالهقتٔغ هذك افَّْيٌريَّٜ, ؾ٘

ٔاٚ( لًضًرؾ ـثرة".  ء أل ًجزِ لحَّٜٔ -5افُتٚب: بٖجزا لحٍٔٚت ؾَطب: افَّْيٌريَّٜ افرُّ أٍمٚ اّمقر اّخرم , ًّْك أقَّ اهلل أظىك افقحل فِرُّ
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مٚق, ؾٓل حتتّؾ اخلىٖ, إفخ..  افٍتٚرَئٜ أل افًِّٜٔ َِّؿ إفْٔٚ صَٖنٚ صٖق أجَّٜ ـتٚبٚت أخرم   ذفؽ افزَّ . ليَقـ صٚحٛ افَّْيٌريَّٜ إقَّ اهلل تُ

س,  ًًٕهقص افُتٚب هؾًاله ظـ ضريؼ ـتٚبف ادًَدَّ لحٜٔ, ل ـِّٜ اهللفُـ فًٔٝ  شٚفٜ افرُّ افتل أتٝ إفْٔٚ مـ خالـ هذك  بؾ ؾَط افرِّ

 [.افُِامت

ادًٔحٔقق ُ يٗمْقق ]. 22صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ق , لفُْٓؿ بٖق افُتٚب ادَدس ـتٚب ٕزـ مـ افًامء بُؾ ـِامتف لحرلؾف ـِامت  شأنٚس اهلل افَديًقق»يٗمْقق بٚفقحل: ؾَد دلَّ

ٚه ـٚلا  أن ُمّقفغ أل مدؾقظغ  شمًقؿغ مـ افرلح افَدس»افُتٚب ادَدس, ـؾو بٖشِقبف ادتّٔز لًمٍرداتف اخلٚصٜ. إُ أَنؿ مجًٔ

ٚه ـام تدؾع افريٚح افًٍـ.  [بًّؾ افرلح افَدس ؾٔٓؿ, متٚم

إُجٔؾ غ يْزـ لغ هيٌط ظذ ]. 11صؼ -, ط. ـًْٜٔ مٚر مْٔٚ بٚفٍٔقف ادَدس لاشتحٚفٜ حتريٍفأصٚفٜ افُتٚب افَّص بقُ ظىٜٔ: 

ٚه ًئِّف إُجٔؾ  يٜ  يٜ, افًٔد ادًٔح ٚه ؟  افًٔد ادًٔح هق  غ يَػ مالـ ... لـٔػ يُّـ أق ًئِّف مالؿ لهق رب ادالُِٜ مجًٔ

  افٌْقات لافرمقز ظـ ادًٔٚ, لافًٓد ادديد يتحدث ظـ ظّؾ ادًٔٚ,  مقوقع افُتٚب ـِف ... افًٓد افَديؿ بٖـِّف ًمذخر

تف لحٔٚتف.  [لافتالمٔذ شجِقا افَِٔؾ ظـ مًجزا

يفٌ  43) 44-43/  22فقؿٚ  قِّ َي  ًي
ٌ
ء امي ًَّ ـي اف اليؿو ٌم ًف مي ري في ٓي طي ؿً  44. لي ري ٚري ظي صي ٜى لي جي ٚي دِّ دي ٖيصي عِّ بٌ ٚقي ًيهي ـي ٚدى  ٓي ٚقي ٌ  ٌج ـي إٌَذ  ٜى لي ٕيٌٚزفي فى  ٌت دي ا ىيري َي ـي ًف 

ذي اّيَرٌض.  (ظي

أل  َيتِػ ظام يَقفف اُشالف مـ أق إُجٔؾ ٕزـ ظذ يًقعهذا اّمر ] 76صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز: 

شقاء مـ ادٔؾ , ؾ ادًٔحٔغفٔس يًقع ب)ظًٔك( بٌِٜ افَر ق, ؾٚدًّقـ اّلـ ظـ ـتٚبٜ هذا افُتٚب افذن ًّٕٔف افًٓد ادديد 

ٚه   افِقح ادحٍقظ, اّلـ أل مـ ادٔؾ افثٚن مـ افتالمٔذ ٚه ـٚق ُمٍقط ٚه أزفٔ لفُْف ـتٚب ٕنٖ   لشط . لهذا افُتٚب فٔس ـتٚب

 [.افًُْٜٔ لبقاشىتٓٚ لمـ أجِٓٚ

 افًِىٚق لافَٕٚقق لافقحل 

ًٌ  14) 17-14/  3تّٔقثٚلس افثٕٜٚٔ  َٚث ٝي ؾي نَ ٚ أي أيمَّ . لي ٝي َّ َِّ ًي ـَ تي ٚه ٌِّمَّ ٌٚرؾ , ظي ٝي َْ َي جَ أي ٝي لي َّ َِّ ًي ٚ تي ذي مي ٛي  15َٝ ظي ًت ًُ ٌرًؽ اَف ًَ ٌٜ تي قفٌَّٔ ًٍ أينَّؽي ًمًَْذ افىُّ لي

ٜي  شي دَّ َي ً . اَد قعي ًً ٌٔح يي ًٌ ٌذن ٌ  اَدي ٌق افَّ يامي ٌُ اليٌص, بٌٚ َِخي ؽي فٌ ّي ُِّ ةي أيَق حًتي ٌٚدري َي تيٌٚب ًهقي ًمق 16, اَف ٌُ ؾُّ اَف  ـً
ٌ
ـي اهلل ٌٌِٔؿ , حكه بٌٌف ٌم ًَ ٕيٚؾٌعو فٌِتَّ لي

افتََّقبٌٌٔخ  , لي ٌٛ افٌَّذن ٌ  اَفٌزِّ ٌدي َٖ افتَّ ٌقيٌؿ لي ََ . 17, فٌِتَّ ٚفٌحى ؾى صي ّي ؾِّ ظي ًُ ٚه فٌ ٌ ٖيهِّ ٌٚماله, ًمتي ـي  
ٌ
ًٚق اهلل ًي َٕ ققي إٌ ًُ َل يي ُي  (فٌ
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ٌيٌقيَّ  19) 21-19/  1بىرس افثٕٜٚٔ  ًٜ افَّْ ّي
ٌِ ُي ٕيٚ اَف ٌظَْدي َقٌوعى ًٜ لي جى ًمٌْرى ٌ  مي ا امي إٌػي ٌهي ـي  ٚ ٓي َٔ ًتَؿ إٌفي َٓ ٌي تي َٕ ٚه إٌٌق ا ْ ًي ًِققي حي ًي ٍَ تٌل تي , افَّ ًٝ ٌي ثَ ٌهلي أي , لي

َؿ,  ًُ ًِقبٌ ٌٌَح ٌ  ًؿ ًٛ افهُّ ـي َق ـي ِيعي  َى يي ًٚر لي ٓي ٌجري افَّْ ٍي َْ َق يي , إٌػي أي ُه:  25ًمَيٌِؿى ا أيلَّ ذي غي هي
ٌ ٌ
ٚد ًٌ ظي ًٕ ؾَّ  ـً ٚصٍّ أيقَّ  رى خي ًٌ ٍَ ـَ تي َٝ ٌم ًي َٔ تيٌٚب في ٌُ ٌة اَف  21, قَّ

 , ٚقى ًي َٕ ٌٜ إٌ ٌنّٔي ّي ةو ؿيطُّ بٌ ًٌقَّ ًٕ ٌَٖت  َ تي ًدسٌ ّينًَّف غي ًَ لٌح اَف ـي افرُّ قؿٌغي ٌم ًً ققي مي ًً ي ٌَدِّ  اَف
ٌ
َُّ ًس ا َِّؿي ًأنٚي ُي  (.بيَؾ تي

ؾُّ » 24) 29-24/  7متك  ًُ ٌذٌك لي ؾي ايٌل هي ًع أيَؿقي ّي ًَ ـَ يي ًؾ ٌَبٚيمي ّي ًَ ٌٚؿؾى  يي ًجؾى ظي ًف بٌري ًٓ ٌِّ َخرٌ ًأصي ذي افهَّ َٔتيًف ظي ْيك بي ًر  25. بي ََنٚي
ٌت اّي ٚءي جي ـي اَديىيًر لي ْيزي ؾي

َط  ًَ ًَ ِيَؿ يي ٌٝ ؾي
َٔ ٌي فٌؽي اَف ذي ذي َٝ ظي ًي ؿي لي ًٚح لي يي ٌٝ افرِّ

ٌَّ هي َخرٌ لي ذي افهَّ ٚه ظي ً شَّ ٗي ٚقي ًم ـي ّي  26. ّينًَّف  ًَ ـَ يي ؾُّ مي ـً ًٌَّف لي ًؾ ٌَبٚي ًيني ّي ًَ ُي يي ٌذٌك لي يٌل هي ا ًع أيَؿقي

َمٌؾ.  ذي افرَّ َٔتيًف ظي ْيك بي ٌٚهؾى بي ًجؾى جي ئٌامه  27بٌري قًضًف ظي ًَ ٚقي ًش ـي طي لي َي ًي ٝي ؾي َٔ ٌي فٌؽي اَف َٝ ذي مي دي صي ًٚح لي يي ٌٝ افرِّ
ٌَّ هي ًر لي ََنٚي

ٌت اّي ٚءي جي ـي اَديىيًر لي ْيزي  ش. ؾي

ؾي يي  28 ّي ـَ ِيامَّ أي ٌف ؾي ٌّ ٌِٔ ًَ ـَ تي قًع ٌم ًّ ٌٝ اَدً ـي ًَبٌتي ا ٌذٌك اّيَؿقي قًع هي ًً29  ٌٜ ٌي تي ُي َٚف ـي َٔسي  في َِىيٚقو لي ًف ًش ـَ في ّي ـي َؿ  ًٓ ًّ ِِّ ًي ٚقي ًي ـي  (.ّينًَّف 

ٌٛ لي  23) 27-23/  21متك  ًَ ًصًٔقًخ افنَّ ٌٜ لي ْي ٓي ُي ًٚء اَف شي ٌَٔف ًرؤي في إٌفي دَّ َي ٌؾ تي ُي َٔ ٚءي إٌػي اَحي َّٚ جي حي : لي ٌٌِِغي ٚ ًؿ ؿي ِِّ ًي ـَ »ًهقي ًي مي ا لي ذي ًؾ هي ًي ٍَ َِىيٚقى تي ٖينِّ ًش بٌ

؟ َِىيٚقي ًُّ ا اف ذي قًع:  24ش أيَظىيٚؿي هي ًً ٚبي يي ٖيجي َِىيٚقى أي »ؾي ٖينِّ ًش ٚه بٌ جَو نٚي أي َؿ أي ًُ ـً في ًؿق ٚ أي ٓي َْ ًتَؿ يٌل ظي َِ ٌَ٘ق ًؿ ةه ؾي اٌحدي ٜه لي ّي
ٌِ ـي َؿ  ًُ ٖيًخ َش ٚه أي جَو نٚي أي أي ًؾ لي ًي َؾ

ا: هي  ؟  25ذي َٝ ٕي ٚ ـي ـي  جَ ـَ أي َّْٚ ٌم ًٜ ًيقحي قٌديَّ ًّ ًَ ٌس؟مي ـي افَّْٚ  أيَف ٌم
ٌ
ء امي ًَّ ـي اف : ش ٌم ٌٌِِغي ٚ َؿ ؿي ٌٓ ًٌ ًٍ نَ ًرلا ٌ  أي َُّ ٍي َ »ؾي ا غي ذي ِاٌمي : ؾي ْٚي ـً في ق ًَ  يي

ٌ
ء امي ًَّ ـي اف ْٚي ٌم َِ إٌَق ًؿ

ٌمًْقا بٌٌف؟  َٗ ـي  26ًت ًٚؽ ٌم ٕيخي ٌس  ـي افَّْٚ : ٌم ْٚي َِ إٌَق ًؿ ٌٌلٍّ لي ٕي ٌٔع ٌمَثًؾ  ٌّ َّْٚ ٌظَْدي اَدي ٌٛ ّيقَّ ًيقحي ًَ :  27ش. افنَّ قعي ًً ًٚبقا يي ٖيجي ِيؿً »ؾي ًَ ٕي ًَؿ ًهقي ش. ُي  ـي حي ٚ َي ؾي

ٚه:  جَو ا»أي ذي ًؾ هي ًي َؾ  أي
َِىيٚقى ٖينِّ ًش َؿ بٌ ًُ ـً في نٚي أيًؿق ُي أي  (ش.لي

ًَؿ:  18) 25-18/  15فقؿٚ  ـي حي ٚ َي َٔىيٚقي شي »ؾي ًٝ افنَّ جَ أي . ري
ٌ
ء امي ًَّ ـي اف ٌؾ ٌم َ ٚه ٌمَثؾي اَفزي ٚه  19ٚؿٌى َِىيٕٚ َؿ ًش ًُ ٚ أينٚي ًأَظىٌٔ ٌت  هي َّٔٚ فٌتيًدلًشقا احَلي

 . ءو َ َؿ ري ـً ُي ييًيُّ ٌل لي دُّ ًي ٌة اَف ؾَّ ًؿقَّ ـً ٌٚربي لي َي ًي اَف ًحقا بٌٚ 25لي ٌؾ اَؾري َؿ بي ًُ ًع في َوي احي ختي ا أيقَّ اّيَرلي ًحقا ٌَبيذي ري ٍَ ـَ ُي تي
ٌُ في َٝ لي ٌي

تٌ ـً َؿ  ـً ءي حَليٌرنِّ أيقَّ أيَشامي

اٌت  لي امي ًَّ  (ش.ٌ  اف

ي  1) 4-1/  15متك  ؼي َثْيَل ظي ٌُ ًك ا ٚ تياليٌمٔذي ظي ٚه ًثؿَّ دي َِىيٕٚ أيَظىيًٚهَؿ ًش .  لي ًَػى ؾَّ ًو ـً ضى لي ري ؾَّ مي ـً قا  ًٍ َن يي ٚ لي تَّك ًَيٌَرًجقهي ٜى حي ًي ٌج ٕي احى  ذي أيَرلي ظي

ثَ  2 ٌُ ًء ا ٚ أيَشامي مَّ أي قًب بَ لي ًَ ًَ اًلًس أيًخقًك. يي ري نَدي أي ًف ًبَىًرًس لي ـً في ٚ َي ًٚق افٌَّذن ًي ًي َّ ـً ٌش ٌذٌك: اّي ي يلَّ لي هي ٌٓ ًشقُه ؾي ي ري ؼي َّْٚ أيًخقًك. ْيَل ظي ًيقحي َبٌدن لي ـً زي

ًٌَّٚلًس ا 3 في ك لي ٍي َِ ـً حي قًب َب ًَ ًَ ًٚر. يي نَّ ًي تَّك اَف مي ٚ لي ًٚلًس. ًتقمي ي َرًثقحي بي ًٌُّس لي ًِ . ٌؾٔ اًلسي ًٛ تيدَّ ََّ ِي ً َرًيقضٌلُّ  4َد َشخي ٌُ ا ا ًقذي هيي ٕيٌقنُّ لي ٚ َي ًٚق اَف ًي َّ ٌش

ًف. ّي ِي َش ٌذن أي  (افَّ

ًك:  13) 19-13/  16متك  ـي تياليٌمٔذي ٖي ٌُّسي شي ًِ  ٌؾٔ
ٌٜ
يَّ ٌ ٌحل ؿئَكي ا ٕيقي قًع إٌػي  ًً ٚءي يي َّٚ جي حي ٚقٌ »لي ًي َٕ ٌُ ـً ا نٚي اَب ًس إٌنِّ أي ـً افَّْٚ ق ًَ ـَ يي :  14ش ؟مي ًٚفقا َي ؾي

« 
ٌ
ٔيٚء ـي اّينٌٌَ اٌحدو ٌم ٔيٚ أيَل لي ًرلقي إٌَرٌم َّٔٚ لي خي

ًرلقي إٌيٌِ اًق لي خي دي ّي ًَ َّْٚ اَدي َقفو ًيقحي ًَؿ:  15ش. ؿي ـي حي ٚ ؟»ؿي نٚي قًفققي إٌنِّ أي ًَ ـَ تي نًَتَؿ مي أي ًٚق  16ش لي ًي َّ ٚبي ٌش ٖيجي ؾي

 »ًبَىًرًس: 
ٌ
َُّ ـً ا ًٔح اَب ًٌ ٝي ًهقي اَدي نَ قًع:  17ش. احَليلِّ  أي ًً ًف يي ـي في ٚ َي ٌذن ٌ  »ؾي َـّ أييٌب افَّ

ٌُ ـَ فيؽي في
ٌِ ًَ َ ًي ٚه غي م دي اَمه لي ٕيٚ إٌقَّ حلي ـي ًيق ًٚق َب ًي َّ ٚ ٌش ًضقبيك فيؽي يي

اٌت.  لي امي ًَّ ٚه:  18اف ـً فيؽي أيجَو نٚي أيًؿق أي تٌللي ًي ٌْٔ ـي ٌة أيبٌَْل  َخري ٌذٌك افهَّ ذي هي ظي ٝي ًبَىًرًس لي نَ ٚ. لي  أي ٓي َٔ ِي م ظي قي ََ ـَ تي ًب اَديٌحٌٔؿ في ا بَقي ٚتٌٔحي  19أي ٍي ًأَظىٌٔؽي مي لي

اٌت  لي امي ًَّ ٚه ٌ  اف َرًبقض قًق مي ًُ ذي اّيَرٌض يي ٚ تيَربًٌىًف ظي ؾُّ مي ًُ اٌت ؾي لي امي ًَّ قٌت اف ًُ ِي اٌت . مي لي امي ًَّ ًِقُه ٌ  اف َ قًق ُمي ًُ ذي اّيَرٌض يي ًُِّف ظي ً ٚ حتي ؾُّ مي ـً  (ش.لي
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ٝي أي » 15) 25-15 / 18متك  بٌَح َد ري َي عي ٌمَْؽي ؾي
ٌّ

. إٌَق شي امي ـً َحدي َْٔيًف لي بي َْٔيؽي لي ًف بي ٌَ
ٚتٌ ظي َٛ لي َٔؽي أيًخقؿي ؾيَٚذهي ٖي إٌفي إٌَق أيَخىي . لي ٚؿي َ  16خي إٌَق غي لي

ٌؿ صي  ذي ؾي ٜى ظي ّي
ٌِ ـي ؾُّ  ـً قفي  ًَ َل تي ُي ٌل اَثْيَغٌ فٌ اٌحداه أي ٚه لي جَو ؽي أي ًي َع ؾيًخَذ مي ّي ًَ . يي ٜى ـٌ أيَل ثياليثي َي َ  17ٌٚهدي إٌَق غي . لي ٌٜ

ًي ٌْٔ ُي َِ َؾ فٌ ًَ َؿ ؾي ًٓ َع ٌمَْ ّي ًَ َ يي
إٌَق غي لي

ٌٚر.  نَّ ًي اَف ٌْلِّ لي ثي َٚفقي ـي ؿي  ـَ ٌظَْدي ًُ ٔي َِ  ؾي
ٌٜ

ًي ٌْٔ ُي ـي اَف َع ٌم ّي ًَ َؿ:  18يي ًُ ـً في ٚه ايحَليؼَّ أيًؿق َرًبقض قًق مي ًُ ذي اّيَرٌض يي ٕيًف ظي ٚ تيَربًٌىق ؾُّ مي ٚ  ـً ؾُّ مي ـً  لي
ٌ
ء امي ًَّ ٌ  اف

 
ٌ
ء امي ًَّ ًِقُه ٌ  اف َ قًق ُمي ًُ ذي اّيَرٌض يي ٕيًف ظي ُِّق ً ٚه:  19. حتي َؿ أيجَو ًُ ـً في ًؿق أي ـَ لي اًمي ٌم قًق حي ًُ ًَّٕف يي ٌ٘ ٌيٌٌٕٚف ؾي ًِ َى  يي

ى
ء َ ذي اّيَرٌض ٌ  أينِّ ري َؿ ظي ًُ ٌق ٌمَْ ؼي اَثْٚي ٍي إٌٌق اتَّ

ٌيٌؾ أييٌب افٌَّذن ٌ  ا
اٌت ؿٌ لي امي ًَّ ؿَ  25 ف ٌٓ ىٌ شي قًق ٌ  لي ـً ؿي أي ْٚي ًٓ ل ؾي

ٌّ ٜو بٌَٚش َل ثياليثي ٌق أي عي اَثْٚي ّي ًَٔثامي اَجتي  (ش.ّينًَّف حي

ٍِِّٜٔ اُـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )ادزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ًُ ًشِىٜ افًُْٜٔ   افتَّؼيع: ]. 62صؼ -, اف

ِى ًُّ ًشؾ   ؿقفف حؿهذا اف َِّّف افًٔد افرب فمبٚء افرُّ امء» ٚق افذن ش ًَّ ٚه   اف لمٚ حِِتّقك ظع . مٚ ربىتّقك ظع اّرض يُقق مربقض

امء ًَّ ف. لهذا 45(. لؿد بدأت افًُْٜٔ ظِّٓٚ هذا بًَد جمّع ـْز   ألرصِٔؿ شْٜ 18:18)مٝ شاّرض يُقق ُمِقُه   اف

: شمؿ   اُيامققـ اًٌّ ؿً »ادجّع ٕٚؿش مقوقع  ًٌقـ اّمؿ مع افتَّخٍٔػ ظِٔٓؿ ؾَٚفقا ًشؾ ًؿ ر ؾٔف اِبٚء افرُّ ًدس ». لؿرَّ ًَ لح اف رأم افرُّ

ٕٚ لٕحـ  15)أع شأق ُ ٕوع ظُِٔؿ ثَاله أـثر ؽر هذك اّصٔٚء افقاجٌٜ: أق يّتًْقا ظاٍم ًذبح فألصْٚف, لظـ افدف لادخْقؾ لافزِّ

شٜ ثٍؿ تقايل ظَد ادجٚمع(. 29,28: ِىٚق , ادُٕٜٚٔ لادًُقٕٜٔ, ادًَدَّ ًً ب ف مـ خالـ ًشِىٜ افتًَِّٔؿ لافتَّؼيع لافتََّْغ افتل مْحٓٚ افرَّ

ًًٕيامه فًُِْٜٔ دخِٝ وّـ افتََِّٔد افُْز.افُْٓقت  [. لأصدرت هذك ادجٚمع تًِٔامه ل

 » 21) 26-21/  5متك 
ٌ
ٚء مي دي ًَ َِ ٌ ًتَؿ أينًَّف ؿٌٔؾي ف ًَ

ٌّ
ٌؿ. : ُي تي ؿيَد شي َُ ٛي احَلً تيَقٌج ًَ قًق ًم ًُ تيؾي يي ـَ ؿي مي ًتَؾ لي ؿَ  22ََ ًُ ـً في ٖيًؿق ٚ أينٚي ؾي أيمَّ ـَ لي ؾَّ مي ـً : إٌقَّ 

ٌع  ّي ٛي اَديَج تيَقٌج ًَ قًق ًم ًُ ٚ يي ؿي ـي ّيٌخٌٔف: ري ٚ ـَ ؿي مي ٌؿ لي َُ ٛي احَلً تيَقٌج ًَ قًق ًم ًُ ذي أيٌخٌٔف بيٚضاٌله يي ًٛ ظي وي ٌَ َ ي يي ٚ أي : يي ـي ٚ ـَ ؿي مي ٛي لي تيَقٌج ًَ قًق ًم ًُ ًؼ يي

 . َّْؿي ٓي ِئَؽي  23ٕيٌٚر جي ٚه ظي َّٔ َرتي أيقَّ ّيٌخٔؽي صي َـّ ذي ؿي تي ًهْٚي ٌح لي ٕيؽي إٌػي اَديَذبي ٚ ٝي ًؿَربي َم ٌَ٘ق ؿيدَّ ُه  24ؾي َٛ أيلَّ اَذهي ٌح لي افي اَديَذبي ٕيؽي ًؿدَّ ٚ ؿي ًؿَربي َٚتًرَؿ ًهْٚي ؾي

ًي  ٌحْٔيٌّذى تي عي أيٌخٔؽي لي . اَصىيٌَِح مي ٕيؽي ٚ َف ًؿَربي ؿيدِّ ـي لي ؽي اخَليَهًؿ إٌػي  25ٚ ّي ِِّ ًي ّيالَّ ًي
ًف ٌ  افىٌَّريٌؼ فٌ ًي ٝي مي ٚ ًدَم ٚه مي يً ٌ ؽي هي ٌّ ٚه خٌليَه ٌؤ ا ـَ ًمري ـً

 . ـٌ َج ًِّ ك ٌ  اف َي َِ ًت ضٌلِّ ؾي ي ٚيٌض إٌػي افؼُّ َي ؽي اَف ّي ِِّ ًي ًي ٚيٌض لي َي ًرًج مٌ  26اَف َ : ُي ختي ـً فيؽي َِسي اّيٌخري ايحَليؼَّ أيًؿق ٍي تَّك ًتقٌ ي اَف ؿي حي  (ـَ ًهْٚي

 » 27) 35-27/  5متك 
ٌ
ٚء مي دي ًَ َِ ٌ ًتَؿ أينًَّف ٌؿٔؾي ف ًَ

ٌّ
َزٌق. ؿيَد شي ؿَ  28: ُي تي ًُ ـً في ٖيًؿق ٚ أينٚي ؾي أيمَّ ٕيك ٌَبٚي ٌ  لي َد زي َي ٚ ؾي ٓي ٔي ٌٓ  فٌٔيَنتي

ةى أي ًَْيًر إٌػي اَمري ـَ يي ؾَّ مي ـً : إٌقَّ 

ٌٌٌف.  َِ ٚؾي  29ؿي ًد أيَظوي ٌَِؽي أيحي َرو فيؽي أيَق هيي َْؽي ّينًَّف خي ٚ ظي ٓي
ٌَ َخ أي ٚ لي ٓي ًَ ِي َٚؿ ثًٌرؿي ؾي ًَ ْيك ًت َّ ًَْٔؽي اَفًٔ َٝ ظي ٕي ٚ ـي . ٌَ٘ق  َّْؿي ٓي ًُِّف ٌ  جي ـً ًدؿي  ًي ك جي َي َِ ُي ًي  35ٌِؽي لي

َْؽي  ٚ ظي ٓي
ٌَ َخ أي ٚ لي ٓي ًَ ثًٌرؿي ؾيَٚؿىي ًَ ْيك ًت َّ ًٔ ًدؿي اَف َٝ يي ٕي ٚ ـي إٌَق  .لي َّْؿي ٓي ًف ٌ  جي ُِّ ـً ًدؿي  ًي ك جي َي َِ ُي ًي ٌِٚؽي لي ًد أيَظوي ٌَِؽي أيحي َرو فيؽي أيَق هيي  (ّينًَّف خي

ٌؿٔؾي » 31) 32-31/  5متك  ٚ ـٌتيٚبي ضياليؾى لي ٓي
ىٌ ًَ ًٔ َِ تيًف ؾي ي أ َِّؼي اَمري ـَ ضي ؿَ  32: مي ًُ ـً في ٖيًؿق ٚ أينٚي ؾي أيمَّ تيًف إٌَُّ لي ي أ َِّؼي اَمري ـَ ضي ٚ  : إٌقَّ مي ٓي ًِ ًي َ ٕيك جيي ٌٜ افزِّ َِّ ًٌ فٌ

َزٌن. ًف يي َّٕ ٌ٘ ٜه ؾي َي َِّ ًج ًمىي لَّ تيزي ـَ يي مي َزٌن لي  (تي

 » 33) 37-33/  5متك 
ٌ
ٚء مي دي ًَ َِ ٌ ًتَؿ أينًَّف ؿٌٔؾي ف ًَ

ٌّ
ٚه شي .  :أيجَو ؽي ٚمي ًي َؿ بِّ أي َؾ أيَلٌؽ فٌِرَّ َٞ بي َْي ؿَ  34ُي حتي ًُ ـً في ٖيًؿق ٚ أينٚي ؾي أيمَّ قلي ًٍ ٌَِ ٜي ُي : ُي حتي تَّ ٌي ا اَف

 
ٌ
َُّ َرٌدُّ ا ـً ٚي  َنَّ

 ّي
ٌ
ء امي ًَّ ئٌٌؿ.  35بٌٚف ًي ًٜ اَديٌٌِؽ اَف ٌديْي ٚي مي َنَّ

ٌِٔؿي ّي ًٖلًرصي ُي بٌ ٌَٔف لي مي ًْ ؿيدي
َقضٌ ٚي مي َنَّ

ُي بٌّٚيَرٌض ّي أٌَشؽي ّينَّؽي ُي  36لي ٌََِػ بٌري ُي حتي لي

ةه بي  اٌحدي ةه لي ري ًَ ؾي صي ًي َ ٌدًر أيَق جتي ََ . تي اءي َقدي ٚءي أيَل شي يٌر. 37َٔوي ِّ ـي افؼِّ قي ٌم ًٓ فٌؽي ؾي ذي ذي ادي ظي ٚ زي مي َؿ ُي ُي. لي ًي ٕي َؿ  ًي ٕي َؿ:  ًُ اليًم ـي ـَ  ًُ ٔي
َؾ فٌ  (بي
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ًتَؿ أينًَّف ؿٌٔؾي » 38) 42-38/  5متك  ًَ
ٌّ

. شي ٍـّ
ًٌ ٌـّ بٌ ٌش َغى لي ًي َغو بٌ ؿَ  39: ظي ًُ ـً في ٖيًؿق ٚ أينٚي ؾي أيمَّ ٌٚلمً لي َي ؿي : ُي ًت دِّ ذي خي ؽي ظي ّي ـَ فيىي َؾ مي َّ بي قا افؼَّ

ٚه.  جَو ري أي ًف اِخي ـَ في قِّ ـٌ ؾيحي ّي ٚه.  45اّيجَ اءي أيجَو دي ًف افرِّ َٚتًرَؿ في َقبيؽي ؾي ًَٖخذي ثي يي ؽي لي ّي ادي أيَق ًَييٌٚص ـَ أيري مي ًف  41لي ًي َٛ مي اٌحداه ؾيَٚذهي ؿي ٌمٔاله لي ري خَّ ـَ شي مي لي

 . ٖيخي  42اَثْيَغٌ ـَ شي ًك.مي ضي ٌمَْؽي ؾيالي تيًردَّ ٌ سي ََ ادي أيَق يي ـَ أيري مي ٖيَظىٌٌف لي  (ؽي ؾي

ًتَؿ أينًَّف ؿٌٔؾي » 43) 48-43/  5متك  ًَ
ٌّ

. شي ؿي ًدلَّ ًٌٌض ظي
ٌَ ًت ٌيؽي لي ٌري ُّٛ ؿي

ؿَ  44: حًتٌ ًُ ـً في ٖيًؿق ٚ أينٚي ؾي أيمَّ َؿ. لي ًُ قا ُيٌظٌْٔ ـً ٌٚر َؿ. بي ـً اءي ٌُّقا أيَظدي ٌح : أي

ًْقا إٌػي  ًٌ َح َؿ  أي ًُ ٕي َىًرًدل يي َؿ لي ًُ َٔ ًّٔققي إٌفي
ًٌ ـي ًي ٌذي ُِّقا ّيَجٌؾ افَّ صي َؿ لي ًُ ٌؤ ٌٌ

ٌَ ًؾ  45ًم ًف ًيَؼٌ َّٕ ٌ٘ اٌت ؾي لي امي ًَّ ٌذن ٌ  اف ًؿ افَّ ًُ بٌٔ ءي أي ًٕقا أيبَْٚي ق ًُ َل تي ُي فٌ

. غي
ٌ ٌ
افيَّٚد ٌر لي ا ذي اّيبَري ىًٌر ظي َّ ًي غي لي ٚحٌلٌ افهَّ ٌر لي ا ذي اّيَذي ًف ظي ًي َّ ًٚرلقي  46 صي نَّ ًي خئَسي اَف َؿ؟ أي ًُ ٖينُّ أيَجرى في َؿ ؾي ًُ ٕي ٌُّق

ٌ ًُ ـي  ٌذي ًٌَتًؿ افَّ ٌي َح ّينًَّف إٌَق أي

؟  فٌؽي ًِققي ذي ًي ٍَ ٚه يي جَو ذي  47أي ُي ًِققي هي ًي ٍَ ٚه يي جَو ًٚرلقي أي نَّ ًي َٔسي اَف خي ؟ أي ققي ًً َهْي ٖينَّ ؾيَوؾى تي َط ؾي َي َؿ ؾي ًُ تٌ ذي إٌَخقي ًتَؿ ظي َّ َِّ إٌَق شي نًَتَؿ  48ا؟ لي ًٕقا أي ق ًُ ؾي

. ٌٚمؾو ـي اٌت ًهقي  لي امي ًَّ ٌذن ٌ  اف ًؿ افَّ ـً بٚي امي أيقَّ أي ـي ٌٚمٌِغي   (ـي

ًٌققي  17) 18-17/  5تّٔقثٚلس اّلػ  ًي َت ـي يي ٌذي َّٔامي افَّ ُي ٌش , لي ٜى ٍي ٚظي ٜى ًموي مي ا ري ُي ًٌقا أيَهاله فٌ ًي ًَٔح َِ ٚه ؾي ْ ًي ًرلقي حي بِّ ًٔقًخ اَدًدي ٚ افنُّ مَّ ٌٜ  أي ّي
ٌِ ُي ٌ  اَف

ٌٌِٔؿ,  ًَ افتَّ ـً  18لي ق ًَ ٌُتيٚبي يي ٚه : »ّيقَّ اَف اٌرش ؿَّ ثيَقراه دي ًُ تيفً , ُي تي تيٌحؼٌّ ًأَجري ًَ ٌٚظًؾ ًم ٍي اَف  (ش.لي

اٌشفٌ  4/  25افتثْٜٔ  ؿَّ افثََّقري ٌ  دٌري ًُ  .ُ تي

َغي  3) 7-3/  15فقؿٚ   بي
َؿ ٌمَثؾي ً َاليقى ًُ ًِ نٚي ًأَرٌش ٚ أي . هي ًٌقا . اٌَذهي ِيٚبى دى ٌ   4 ٌذ ذي أيحي قا ظي ًّ ِِّ ًي ُي ًت ٜه لي َحٌذيي ُي أي داه لي ُي ٌمَزلي ٚه لي ًِقا ـًٌٔ ٌّ

َ ُي حتي

ٌريٌؼ.  .  5افىَّ ٌٝ
َٔ ٌي ا اَف اليفو ٌحيذي ُه: شي قًفقا أيلَّ ًَ قًك ؾي ًّ ًت َِ خي ٝى دي

َٔ أينُّ بي َؿ ظي  6لي ًُ اليًم ٌؾُّ شي ُي اليٌف  ًَّ ـً اف ؿي اَب ٚقي ًهْٚي ـي ٌَ٘ق  َؿ. ؾي ًُ َٔ ٌجًع إٌفي َ إٌَُّ ؾيري ٌَٔف لي  7ِي

ًهَؿ  ٌٚربٌغي ٌِّمَّٚ ٌظَْدي صي ٌٝ  ـٌٌِغي لي
ٌئَ فٌؽي اَف قا ٌ  ذي ًّ ٌؿٔ أي تيفً لي تيٌحؼٌّ ًأَجري ًَ ٌٚظؾي ًم ٍي .ّيقَّ اَف ٝى

َٔ ٝى إٌػي بي
َٔ ـَ بي ًِقا ٌم ٌَ َْتي  (. ُي تي

ٌَّٚ 14) 16-14/  3بىرس افثٕٜٚٔ  ٚي اّيٌح فٌؽي أيهيُّ . فٌذي اليفى , ٌ  شي ٛى َٔ ُي ظي ٕيسى لي ًك باٌلي دي ًدلا ٌظَْدي ًدلا فًٌتقجي ٌٓ ٌذٌك, اَجتي نًَتَؿ ًمَْتييًٌرلقي هي  15ًء, إٌَذ أي

ٚه,  اليص ْٚي خي بِّ ةي ري نٚي ًٌقا أي
ًٌ اَح ٚه لي ًٛ ًبقًفًس أيجَو ٌٔ ٕيٚ احَلٌي َؿ أيًخق ًُ َٔ ٛي إٌفي تي ـي امي  ًف,  ـي ٌٚة في ىي ًَ ً ٌٜ اَد ّي َُ ٌٛ احَلٌ ًي ٚه  16بٌحي ٚ أيجَو ٓي ِِّ ـً ٌٌِٚؾ  شي امي ٌ  افرَّ ِِّامه ـي ُي , ًمتي

ٌؿ,  َٓ ٍي ًة اَف ٌني ٔيًٚء ظي َص ٚ أي ٓي تٌل ٌؾٔ ٌذٌك اًًّمقٌر, افَّ ـَ هي ٚ ظي ٓي ٚه ٌؾٔ ٌٛ أيجَو ًت ًُ ٌيٚؿٌل اَف ـي َرً افثَّٚبٌتٌغي  ؽي  لي
ٌ
ء ِيامي ًً َرً اَف ٚ ؽي ٓي ًؾ يرِّ َؿ.ًُ ٌٓ ًٌ ًٍ نَ  (, ٌحياليٌؿ أي
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سًُمتقيٚت   افُتٚب ادًَدَّ

إػ  12صؼ -, فؼ ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(مَْقـ مـ ـتٚب: 

ؽ .37 ل 36 لصٍحتل 19  (لاُوٚؾٚت )مع ؿِٔؾ مـ افتَّكُّ

 ألُه: افًٓد افَديؿ

 اّشٍٚر اخلًّٜ اّلػ (1)

  َِّؼ افُقق, خىٜٔ إًُٚق, بداءة اُظداد فِخالص, تٚريخ اِبٚء اّلفغ: إبراهٔؿ لإشحٚؾ ـتٚب افٌداءات: خ ُقيـ:افت

)هذا افًٍر ًيًتز مـ أهؿ أشٍٚر افًٓد افَديؿ ظذ اُضالؾ بٚفًٌْٜ فًِّٔحٔغ ّق هذا افًٍر ُُل ؿهٜ  ليًَقب ليقشػ.

ذا افًٍر ؿهٜ إبراهٔؿ ظِٔف افًالف لشٚرة لهٚجر ظِٔٓام  دف ظِٔف افًالف لـٔػ أخرجف اهلل ظزَّ لجؾ مـ ادْٜ, ثؿ ٕجد   ه

بٔح ادنٓقرة لؿهٜ افًٓد لافقظد لافًَؿ بغ إبراهٔؿ ظِٔف افًالف لاهلل  افًالف لإشامظٔؾ لإشحٚؾ ظِٔٓام افًالف لؿهٜ افذَّ

ء(  ظزَّ لجؾ لهق أهؿ رء بٚفًٌْٜ فًِّٔحٜٔ لافٔٓقديٜ ظذ افًقا

  ًلج:رً اخل ِٔ  ؾ مـ أرض مك بَٔٚدة مقشك, ظٓد اهلل مًٓؿ   شْٔٚء, لإؿٚمٜ خّٜٔ اُجتامع.ؿهٜ خرلج بْل إها

  ِع افتَّىٓر لافتََّديس لاّظٔٚد لافُّْذلر. غ:ليِّ افاٍل  تْئؿ افًٌٚدة لضَقشٓٚ ادًختٍِٜ ـٚفذبِٚح لافُْٜٓ لذا

 :ِٔؾ افًدد ٚه مـ افتِّجقاـ.لتنّؾ أربً إحهٚء افنًٛ لؿقإغ ظَِٚديٜ لاجتامظٜٔ لرحالت بْل إها  غ ظٚم

 :ْٜٔب لاختٌٚرات اِبٚء. افتث ِع افرَّ  إظٚدة ثٕٜٚٔ فِحديٞ ظـ ذا

 اّشٍٚر افتٚرَئٜ (2)

 :ب. ينقع خقـ إػ ـًْٚق بَٔٚدة ينقع, تًَٔؿ اّرض, حتذير مـ ـن ظٓد افرَّ  افدُّ

 :ب يٗدَِّبؿ, ل افَوٚة ًٛ بقظقد اهلل لابتًٚدهؿ ظْف ِّمٚ جًؾ افرَّ ٚه( ؿهٜ هٚلق افنَّ إذ يكخقق إفٔف ًئَؿ حؿ ؿِٚداه )ؿٚؤ

ِِّهٓؿ.  ًَي

 :فُْٓٚ أحٌٝ  ٚهٚ جداه لذهٌٝ مًٓٚ فتًٔش  راظقث .ِٝ ب ثؿ ترمَّ بٜٔ, ؽر هيقديٜ, تزلجٝ لاحد مـ صًٛ افرَّ ؿهٜ ؾتٚة مق 

 لشط صًٛ اهلل افَديؿ, لجٚء مـ ًِٕٓٚ دالد ادِؽ لـذفؽ يًقع ادًٔح.

 :لإُتَٚـ مـ حُؿ افَوٚة إػ تٖشٔس ادُِّٜ شرة صّقِٔؾ  صّقِٔؾ اّلـ ,ًٛ افٌَّْل افذن غ يُػ ظـ افهالة ّجؾ افنَّ

ٚه مـ شرة ادِؽ دالد.  لشرة ادِؽ صٚلـ لجٌٕٚ

 :بَٜٔ شرة دالد, لشَقضف, ثؿ ثٌٚتف ظذ افًرش بًد تقبتف. صّقِٔؾ افثٚن 

 :لرصِٔؿ )افَدس( ثؿ تٚريخ إًَٚف ِّمُِٜ شِٔامق إػ ِّمُِتغ: شرة ادِؽ شِٔامق لحُّتف لبْٚء احُٔؾ   أ ادِقؿ اّلـ

ِٔؾ( لظٚصّتٓٚ افًٚمرة, لادْقبٜٔ )هيقذا( لظٚصّتٓٚ ألرصِٔؿ. لينّؾ هذا افًٍر شرة إئِٚ افٌْل لصجٚظتف.  افنامفٜٔ )إها
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 :ادًًَّْٜ ظذ ذاهٚ بُِّّتٔٓٚ لافُقارث افتل أصٚبتٓٚ ـًَقط ادِقؿ افثٚن ٜ ِٔؾ ) ؿهٜ اّمَّ  - 9:  18افًٚمرة لِّمُِٜ إها

 ( ليَدف افًٍر شرة أخٔنع افٌْل.21 - 1:  25( لشَقط ألرصِٔؿ لِّمُِٜ هيقذا لافًٌل إػ بٚبؾ )12

 :إظٚدة هد اّحداث افتل ظْٔٝ أشٍٚر صّقِٔؾ لادِقؿ بٚحلديٞ ظْٓٚ, لذفؽ مـ لجٜٓ ٕير ـْٓقتٜٔ إػ  أخٌٚر اّجٚف اّلـ

ؾ فألنًٚب. لًيًْل هذا افًٍر بٚحلديٞ ظـ افًٌٚدة   زمـ صّقِٔؾ لدالد.حد ـٌر, لؾٔف هد مً   ٍهَّ

 :ب فنًٌف  أخٌٚر اّجٚف افثٚن إظٚدة فًرة شِٔامق ادِؽ لبْٚء احُٔؾ   ألرصِٔؿ لتدصْٔف لافًٌٚدة ثؿ إًَٚف ادُِّٜ لتٖديٛ افرَّ

 لشَقط ألرصِٔؿ لافًٌل إػ بٚبؾ.

 :بْٚء ادذبح لإظٚدة بْٚء احُٔؾ. افًقدة مـ بٚبؾ لإظٚدة ظزرا 

 :ّٚٔب. ٕح  شرة ٕحّٔٚ لؿٔٚدتف فِنًٛ لإظٚدة بْٚء شقر ألرصِٔؿ لاـتنٚؽ شٍر افؼيًٜ مـ جديد لظقدة افنًٛ إػ افرَّ

 :رس لتً  أشتر ًٍ ب تتزلج مـ مِؽ اف  ر ظْٚيٜ اهلل أق تَْذ هذك افٍتٚة بنجٚظتٓٚ صًٌٓٚ مـ اُبٚدة.دبِّ ؿهٜ ؾتٚة مـ صًٛ افرَّ

 اّشٍٚر افنًريٜ (3)

 :ؿهٜ رجؾ صٚفح حتؾ بف ادهِٚٛ افُثرة أجقب. 

 :ؿهِٚد دئْٜ مْٓٚ اّنٚصٔد لافتًٚبٔح لافهِقات لافْهِٚح لافٌْقات. ادزامر 

 :ؿ. اّمثٚـ ُي  جمّقظٜ مـ افتًٚفٔؿ افدئْٜ لاّخالؿٜٔ   ؿٚفٛ مـ اّمثٚـ لاحٌل

 :ًٜه لهق يتٖمؾ متْٚؿوٚت احلٔٚة.بًض اّؾُٚر افًٍٍِٜٔ افتل يَػ أمٚمٓٚ  ادٚم  إًُٚق حِٚرا

 :ب لصًٌف أل ادًٔح لافًُْٜٔ. ٕنٔد إُنٚد لق أَنٚ ؿهِٚد رمزيٜ ظـ افرَّ )مـ ادًرلؽ أق ٕنٔد  ؿهِٚد ًمتٌٚدفٜ, يرم ادًٍنِّ

ء مـ أخٍٚظ هذا افًٍر  إُنٚد ُتقن ظذ افُثر مـ افتَّكُٚت ادًْٜٔ افٍٚوحٜ, ليتٓرب ادًٔحٔقق لافٔٓقد ظذ افًقا

 فذفؽ يَقفقق إَنٚ ؿهِٚد رمزيٜ, أن أق هذك اّفٍٚظ فٔس ادَهقد مْٓٚ مًٕٚٔٓٚ احلرؾٜٔ لفُـ مًٚن أخرم(

 اّشٍٚر افٌْقيٜ (4)

 :ٌٕل ًيرشِف اهلل فنًٌف فٔدظقهؿ حلٔٚة اُشتَٚمٜ لافًدـ. ليَدف ٌٕقات ـثرة ظـ مٔالد ادًٔح لُهقتف لخدمتف ل ُمف  إصًٔٚء

ٚه هذا ـِف بحًٛ افًَٔدة ادًٔحٜٔ, لفُـ احلََٜٔ هل أق شٍر إصًٔٚء ُتقن ظذ ٌٕقات خٚصٜ بٌْل  لؿٔٚمتف لمُِقتف. )ضًٌ

, لفُـ ظذ ـؾ حٚـ شٍر  خر افزمٚق, لهْٚؿ افُثر مـ افُّْهقص يتؿ تًٍرهٚ بٚخلىٖ فتُقق ٌٕقات ظـ ادًٔح ظِٔف افًالف

 (ٌٜ فًِّٔحٔغ لافٔٓقد ظذ افًقاءس ظذ اُضالؾ بٚفًْإصًٔٚء افٌْل مـ أهٍؿ أشٍٚر افُتٚب ادًَدَّ 

 :ٌٕل ًيرشِف اهلل فٔدظق صًٌف فِرجقع إفٔف لظٌٚدتف لحدك, لًيْذر بدمٚر ألرصِٔؿ, لهل افُٚرثٜ افتل لؿًٝ ؾًاله شْٜ  إرمٔٚء

ٚه ٌٕقات منجًٜ ليتحدث ظـ ظٓد جديد 586 يرتٌط ؾٔف اهلل  ؾ.ف بًٌٛ خىٜٔ افنًٛ لظٌٚدة اّلثٚق. لفُْف يتوّـ أجو

 بنًٌف.

 :ؾ.ف. 586ؿهِٚد رثٚء يْقح ؾٔٓٚ افُٚتٛ ظذ مٚ حؾ بٖلرصِٔؿ مـ خراب بًد تدمرهٚ شْٜ  مراثل إرمٔٚء 
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 :ب مْٓٚ, لٌٕقات تتًِؼ بنًقب خًمتٍِٜ جمٚلرة  حزؿٔٚـ رشِٚؾ حتذير بتدمر لخراب صٚمِغ ّلرصِٔؿ لزلاـ جمد افرَّ

ًٜ ظـ ظٓد  جديد لؿِٛ جديد لرلح جديدة يّْحٓٚ اهلل فنًٌف. فًٍِىغ, ثؿ ٌٕقات ًمنجِّ

 :ب حؿ لظْٚيتف َبؿ. أمٚ تًٍر اّحالف لافرؤم  دإٔٚـ ب رمـ اُوىٓٚد لثٌٚت اّمْٚء, لحٍظ افرَّ يَدف صقرة فنًٛ افرَّ

ـَ يرلق أَنٚ ٌٕقات تت ح شَقط افقثْٜٔ لشٔٚدة ادًٔح. إُ أق هْٚفؽ مي ًِؼ بٚدًتٌَؾ افًٌٔد ؾرم ـثر مـ ادٍنيـ أَنٚ تقوِّ

ب افَديؿ. )هذ افًٍر ًيًتز مـ أهؿ أشٍٚر افُتٚب بٚفًٌْٜ فًِّٔحٔغ لافٔٓقد ظذ افًقاء, ليرم افُثر مـ  افنًٛ افرَّ

ادًِّغ أق هذا افًٍر ُتقن ظذ افُثر مـ افٌْقات اخلٚصٜ بٌْل  خر افزمٚق, لادًٔحٔقق يرلق أق هذك افٌْقات ُ تتحدث 

 ًٔح ظِٔف افًالف(إُ ظـ اد

 :ف مـ خالحٚ مثاله دحٌٜ اهلل لًّٕتف. ؾرم خٕٜٔٚ افنًٛ فًٓدهؿ مع  هقصع اختٌٚرات مـ احلٔٚة افنخهٜٔ ّحد اّنٌٔٚء ًيَدِّ

ب صًٌف ثؿ يٍتح حؿ ضريؼ افتقبٜ لثامرهٚ لبٚب افرجٚء لاخلالص.  افرب مثؾ خٕٜٔٚ افزلجٜ فًٓقدهٚ مع زلجٓٚ. ؾٔٗدب افرَّ

ٚه هذا  افُالف مـ مٍٓقف مًٔحل بحٝ, لفُـ احلََٜٔ هل أق هذا افًٍر ُتقن ظذ ؿهٜ ؽريٌٜ جداه ًتًتز ًصٌٜٓ ؿديّٜ )ضًٌ

 جداه بٚفًٌْٜ فًِّٔحٔغ لهق أق اُهل   هذا افًٍر يٖمر افٌْل هقصع بٖق يتزلج مـ امرأة زإٜٔ   لأق يتخذ مْٓٚ ألُد زٕك  (

 :د  يقِٔؾ ح أق افُقارث مثؾ ادرا ف حؿ لظقداه ًيقوِّ لجٍٚؽ اّرض هل ظالمٚت ديْقٕٜ اهلل فنًٌف, ؾٔدظقهؿ فِتقبٜ لًيَدِّ

 منجًٜ لمًزيٜ, ليتٌْٖ ظـ إًُٚب افرلح افَدس ظذ ادٗمْغ يقف اخلًّغ.

 :ٚه ظـ افٍَر لاديِقف لدظقة فِتقبٜ. ظٚمقس ف سخٜ مدليٜ ود اديٚغ   ادجتّع, لدؾٚظ  ًيَدِّ

 :ٚح َنٚيٜ ـؾ ًمتُزِّ لـؾ صٚمٝ بًَقط اِخريـ.حتذير دُِّٜ  ظقبدي ب, ًيقوِّ  أدلف ادْٚلِٜ فنًٛ افرَّ

 :ه ُمٌتف فِجّٔع. )يقٕٚق هق ٌٕل اهلل  يقٕٚق بف اهلل ل لبَّخف ًميٓرا ؿهٜ ٌٕل ظل اهلل ّنف غ ًيدرؿ أق ُمٌٜ اهلل تنّؾ ـؾ افٌؼ ؾٖدَّ

ٜ حٚ ظالؿٜ بًَِٚد يقٕس ظِٔف افًالف, لهذا افًٍر صٌر حجامه لفُْف ُتقن َّّ  (افٍداء لافهِٛ ظذ تٍٚصٔؾ ًمٓ

 :ٚمٔخ .ًٜ ٚه ظـ جملء ادًٔح لظـ لظقد ًمنجِّ  ٌٕقات ظـ خراب افًٚمرة لخراب ألرصِٔؿ بًٌٛ اخلىٜٔ. ليتحدث أجو

 :ف افرجٚء فِّٗمْغ. ٕٚحقف ح َنٚيٜ افؼ لًتَدِّ  ؿهٔدة ظـ شَقط ْٕٔقم ًتقوِّ

 :ب, حٌَقؾ ر بغ افٌْل لافرَّ ب لحدك. حقا  يٌدأ بحرة افٌْل إزاء تًِط افيٚدغ لافىٌُّٚة, فُْف يْتٓل بٌّْٜ افثَٜ   افرَّ

 :ٍْٚٔظـ اخلالص لجملء افًٔد ادًٔح. ص ًٜ  ٌٕقات ظـ دمٚر ألرصِٔؿ لدظقة فِتقبٜ ثؿ لظقد ًمنجِّ

 :ب بٚفزـٜ ظذ أشٚس ا حجل ٍٞ ظذ اشتُامـ بْٚء احُٔؾ للظد افرَّ  حلٔٚة افَْٜٔ.رشِٚؾ ؿهرة ؾٔٓٚ ح

 :ٚب يًقع ادًٔح. زـري  جمّقظٜ مـ افرؤم ظـ إظٚدة بْٚء ألرصِٔؿ لٌٕقات متْقظٜ ظـ جملء افرَّ

 :ب لٌٕقة ظـ جم مالخل ب يًقع ادًٔحدظقة فُِْٜٓ لفِنًٛ فِتقبٜ لافرجقع إػ افرَّ  .لء افرَّ
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ٚه: افًٓد ادديد  ثٕٚٔ

 افٌنِٚر أل اّنٚجٔؾ اّربًٜ (1)

 لحٔٚة يًقع لـٔػ حتََٝ ٌٕقات افًٓد افَديؿ بٚظتٌٚرك ادًٔح, ادِؽ, افذن يْتيرك افٔٓقد. :بنٚرة أل إٕجٔؾ متك ًٕٛ 

 :ظذ اهتامف يًقع بًد حٚجٚت افٌؼيٜ. ًٔح   صٔٚؽٜ خًمتكة مع افتٌْٔفحٔٚة يًقع اد بنٚرة أل إٕجٔؾ مرؿس 

 :ِِّٚص افذن جٚء فٍٔتدن افٌؼيٜ.حٔٚة يًقع ادًٔح,   دراشٜ تٚرَئٜ ًمدؿََّٜ بنٚرة أل إٕجٔؾ فقؿ ف يًقع ادًخ  , ًتَدِّ

 :ْٚف افًٔد ادًٔح   جالـ ُهقتف لًظّؼ ُمٌتف. بنٚرة أل إٕجٔؾ يقح  ًتَدِّ

مٜ إُجٔؾ ؾَد يًتَد ـثر مـ افْٚس ]. 217صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز:  تٌٛ   ًمَدِّ ـً مٚ داف اُشؿ ؿد 

, ؾَد بدأ بًض افْٚس يتًٚءفقق لفُـ فٔس هذا هق لاؿع اّمر, ر لغ يًد ًهْٚؿ جمٚـ حتك فًِٗاـ ظـ صخهٜٔ افُٚتٛإتٓك ـؾ أم

ظْدمٚ ؿرألا افًْقاق: "إُجٔؾ بحًٛ مرؿس", مـ يُقق هذا افنخص ؟ لاشتّرت افدراشٜ ادًتٍٔوٜ   تٚريخ افًُْٜٔ ل  

 [ُّـ افتٖـد افَٚضع مـ صخهٜٔ افُٚتٛ.صٓٚدة افُتٚب ًٍٕف ل  ـؾ افًٓد ادديد حتك ي

ـَ ]. 259صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  ؽ مهٚدر أشٍٚر افًٓد ادديد لمي ـام تْٚلـ افنَّ

رة مـ افََّْد افُتٚيب ُِّ . ؿد ـتٌٓٚ هق, ًقبٜ فٌقفس, ؾٍل افٌدايٜ بدأ افًِامء يًتَدلق أق فًٔٝ ـؾ افرشِٚؾ ادْـتٌقهٚ   افًْقات ادًٌ

لـٕٚٝ هذك ظٚدة صًِٜٚ   ًظًهقر افُتٚب ) فٔوٍقا ظِٔف أمهٜٔ أـزؾًِؾ افًٌض مْٓٚ ـتٌٓٚ تالمٔذك افذيـ اشتًٚرلا اشؿ بقفس 

س ـ ـتٛ اّنٚجٔؾ لمتادًَدَّ َّّ ٚه. ـام بدأ افًِامء يتًٚءفقق ظ ك, ( لهظٚق مٚ طٓرت  راء ـثرة ظـ أن افرشِٚؾ ـتٌٓٚ بقفس حَ

ٌيؼ ظذ اّنٚجٔؾ إُ   افَرق افثٚن ؾحهقا , لؿد ُ تُقق دؿَٜٔ, لبْٚءه ظِٔف ؿِِٚغ إقَّ أشامء افٌنريـ متك لمرؿس لفقؿٚ ليقحْٚ غ ًتى

دجٚـ . لؿد أثّر افًّؾ   هذا ااّنٚجٔؾ بٚفتَّدؿٔؼ بٚفقصقـ إػ دفٔؾ داخع ظـ ادٗفِّػ لادهٚدر افتل بْك ظِٔٓٚ ادٗفٍِّقق ـتٚبتٓؿ

ه   افَرق افًؼيـ ظْدمٚ اـتنػ افًِامء افُثر ظـ  ه ؽزيرا  [.ـٍٜٔٔ ـتٚبٜ اّنٚجٔؾثّرا

ًهْٚؿ ظْٚليـ خًمتٍِٜ ًتًىك فٌِنِٚر, ]. 13صؼ - دار افَديس يقحْٚ احلٌٔٛ فِْؼ ,اددخؾ إػ افًٓد ادديدمقريس تٚلرضلس: 

( ... ظذ أق ًهْٚؿ بًض kata markonٛ مرؿس )( حkata mathaionًأؿكهٚ هق افًْقاق افتٚيل: حًٛ متك )

( لبًوٓٚ ُّؾ افًْقاق to euaggelion kata mathaionادخىقضٚت حتّؾ افًْقاق ظذ افْحق افتٚيل: إُجٔؾ حًٛ متك )

ٜٔ لإق ـٚق يٌدل أق هذك افتًّلترجع هذك افًْٚليـ إػ ظٓد ؿديؿ, (. euaggelion kata mathaionاِأل: إٕجٔؾ حًٛ متك )

ٛي بٚشؿ افنخص  .ؿد لوًٓٚ افًًْٚخ لغ تُـ ـذفؽ مْذ افٌدايٜ
تٌ ـً لفَد ؿٌِٝ افًُْٜٔ هذك افتًّٜٔ حٔٞ أَنٚ ًتنر إػ أق إُجٔؾ 

ه افذن ُّؾ اشّف. ظذ أق ظٌٚرة )حًٛ متك( أل )حًٛ مرؿس( ؿد أدء ؾّٓٓٚ لأشّٔٝ ترمجتٓٚ إػ افٌِٚت اّخرم , ؾٓل ـثرا

ٚ ًتنر إػ حٚفٜ ادًوٚؽ لادًوٚؽ إفٔفمٚ ًتسجؿ إػ خىٖ ـٖ ًَٔٚـ )إٕجٔؾ متك( ل )إٕجٔؾ مرؿس(.  َنَّ لهذك افسمجٜ ؿد تًْل أق .. ؾ

 [.بْٔام أنف فٔس فٔدٕٚ ؽر إٕجٔؾ لاحد ـتٛ ظْف أـثر مـ صخص, ًهْٚؿ أـثر مـ إٕجٔؾ
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ٚه  ؿٚشامه  هْٚؿ قأ ٕرم]. 33 صؼ - , دار ادؼؾ بٌرلتافُتٚيب افَْد إػ مدخؾ: دالد يقشػ ريٚض  ادًامة افثالثٜ اّنٚجٔؾ بغ منسـ

هؾ هْٚؿ إٕجٔؾ بّثٚبٜ اّصؾ أف هْٚؿ ظدة أنٚجٔؾ غ تهِْٚ بؾ فقؿٚ(. ؾٓؾ هْٚؿ ـتٚب يًٌؼ اُزأِٜ ؟  -متك  - مرؿس) اُزأِٜ بؼ

 [أثرت   تُقيـ اُزأِٜ ؟

ِِّ افالهقت ادًَٚرق )ادزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ًُ إقَّ افًٔد ادًٔح غ يُتٛ ]. 53صؼ -ٍٜٔ اُـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس , اف

ٚه , إٕجٔاله  ِِّؿ. لغ يسؿ إٕجٔاله مُتقب ًٌظ لًيً ٚه لحٔٚة )يقلفَُّْف ـٚق ي , لحْٔام لهذا يتْٚؿِف افْٚس(. 63:6, ليسؿ فِْٚس ـالمف رلح

ٌُرازن ؿٚـ فِْٚس:  مٚق»بدأ تًِّٔف لظِّف اف ؾي افزَّ ًّ ـي لغ يُـ ًهْٚؿ (. 15:1)مر ش, لاؿسب مُِقت اهلل, ؾتقبقا ل مْقا بُٕٚجٔؾؿد 

َّٕام ـٕٚٝ ًهْٚؿ ـرازة لبنٚرة ًمٍرحٜ, إٕجٔؾ مُتقب ٍٚهل, إ  [.أل افتًَِّٔؿ اُهلل افذن يتْٚؿِقٕف بٚفتًَِّٔؿ, تِؽ افتل مًتثِّؾ إُجٔؾ افنِّ

تٌٛ ألُه ]. 175-173ؼص -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز:  ـً ٚه ظْد ـٚتٌل , أق إٕجٔؾ مرؿس  لأنف ـٚق مًرلؾ

فُـ , لأق هذيـ افُٚتٌغ لاؾَٚ ظذ إٕجٔؾ مرؿس بدفٔؾ أَنام اشتخدمٚك ـٖشٚس فَهتٓام ظـ يًقع. إُجِٔغ اِخريـ متك لفقؿٚ

. يًتَد افًِامء أق ـٚتٌل إُجِٔغ اشتَٔٚهٚ مـ ؿسهْٚؿ افتًٚفٔؿ ادًتنَٚبٜ افتل تقجد   إٕجٔع فقؿٚ لمتك لفُْٓٚ ُ تقجد   مر

ٚه حام, لـٚق ُتقن ظذ جزء ـٌر مـ تًٚفٔؿ يًقع ادًٔح, لؿِٔاله مـ حقادث حٔٚتف ذـرت ـّْٚشٌٜ لمَدمٜ  مهدر  خر ـٚق مًرلؾ

. فُـ هْٚؿ Quelleر دفتل تًْل مه" لهق احلرؽ اّلـ مـ افُِّٜ اّحٕٜٚٔ اQهذا ادهدر ًيىِؼ ظِٔف افًِامء اشؿ "حذك افتًٚفٔؿ, 

حتقن ـثراه مـ اّؿقاـ لبًض اّمثٚـ )...( لؿد ـٕٚٝ ـؾ هذك اّمثٚـ  مٚدة تقجد   متك لُ تقجد   أن مـ إُجِٔغ اِخريـ

هٚ مـ مهدر ليًتَد ـثر مـ افًِامء أنف أخذتتّٔز بٚدِّٜ افَِِٜٚ "ًينٌف مُِقت افًّقات". هذك ـِٓٚ تقجد   إٕجٔؾ متك ؾَط 

ٚه مٚ ٕنٖ   افٔٓقديٜ أل   ألرصِٔؿ, يدـ ظذ ذفؽ مقؿٍف مـ "Mخٚص بف لؿد أضَِقا ظِٔف اشؿ " , ليًتَدلق أق هذا ادهدر ؽٚفٌ

ِٔؾ )23ل  25:  5افٔٓقديٜ, ؾٓق ود افٍرئًغ ) س رشٚفتٓؿ إػ إها (, لظَٔدتف أق إُجٔؾ فٔس ثقرة لفُْف 6:  15( مع أنف ًيَدِّ

ؾٍٔف مـ احٚدة مٚ , لبٚدثؾ ييٓر اّمر مع فقؿٚ افٌنرإـامـ فَِديؿ, لافٔٓقديٜ, لذفؽ فُثرة اُؿتٌٚشٚت مـ افًٓد افَديؿ. إصالح, ل

لؾٔف ييٓر يًقع  "Lـام يَقـ افًِامء مـ مهدر يىَِقق ظِٔف اشؿ ")...( هذك ـِٓٚ اشتَٚهٚ افٌنر فقؿٚ  ُ تقجد   أن إٕجٔؾ  خر

ٚه فًِنٚريـ لاخل ىٚة, لييٓر ـٌْل مع تالمٔذك مًتّداه ظذ أصدؿِٚف اّؽْٔٚء, ليًىل رشٚفٜ اُضّّْٚق لاُيامق افًٌٔط. صديَ

ادهدر : هْٚؿ أربًٜ مهٚدر رًِٜٔٔ لراء اّنٚجٔؾليًتَد هُٗء افًِامء أق هذا ادهدر ٕنٖ ألُه   ؿٔكيٜ. ِّمٚ شٌؼ ًٕتْتٟ أق 

بع , Mافثٚفٞ , Qافثٚن , اّلـ مرؿس ًٍٕنِّ اُتٍٚؾ Lلافرا , لاشتَك افٌنراق متك لفقؿٚ احٚدة افتل ؾٔٓام, لَبذا ًٕتىٔع أق 

 [.لبًض اُختالؾٚت افتل بغ اّنٚجٔؾ افثالثٜافٌُر, 

ٍِِّٜٔ اُـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )ادزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ًُ : افُتٚب غ يذـر ـؾ رء]. 54صؼ -, اف

ب فتالمٔذك  ـٍؾ ذفؽ خٚرج (. 15:16)مر شاذهٌقا إيل افًٚغ أمجع, لاـرزلا بُٕٚجٔؾ فِخَِٜٔ ـِٓٚ»لٍٕس ادًْل ًيىِؼ ظع ؿقـ افرَّ

ٚه مـ أؿقاـ افًٔ, لُ ـٍؾ مٚ ؿٚفف, غ ًيذـر ـؾ مٚ ؾًِف افًٔد ادًٔح. افِّْىٚؾ ادُتقب َّٕام افذن حدث هق أقَّ إُجِٔٔغ اختٚرلا بًو د لإ

ِقهٚ   لؿٝ مٚ فِْٚس يس يقحْٚ لترـقا افٌٚؿل, ادًٔح لمـ أظامفف لشجَّ تٌٛ, إذا يَقـ افَدِّ ـً . لهذا لاوح   أخر إٕجٔؾ ؿد 
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ر ـثرة صًْٓٚ يًقع, »افرشقـ:  ٌيٝ لاحدة ؾقاحدةلأصٔٚء ًأخي
تٌ ـً ًتٛ ادُتقبٜ, إق  ًُ ـٍ أقَّ افًٚغ ًٍٕف يًع اف ًٝ أط (, 25:21)يق شؾًِ

ٚه: ـام يَقـ أج ر ـثرة صًْٓٚ يًقع ًؿٍداف تالمٔذك »و تيٛ   هذا افُتٚبل يٚت ًأخي َُ ٌيٝ فتٗمْقا أقَّ يًقع هق غ ًت
تٌ ـً . لأٍمٚ هذك ؾَد 

, ُ تيُّْقا أقَّ ًمًجزات ادًٔح هل ؾَط افتل لردت   إُجٔؾ(. 35,31: 25)يق شادًٔح, لفُل تُقق فُؿ إذا  مْتؿ حٔٚة بٚشّف

تيٛ ؾآُؽ ادًًجزات غ َُ ّس, ـٚق ـٍؾ افذيـ ظْدهؿ مرى, بٖنقاع ». يٍُل ُثٌٚت هذا ؿقـ فقؿٚ افٌنر: ًت لظْد ؽرلب افنَّ

مقَنؿ إفٔف, ؾُٚق يوع يديف ظع ـؾ لاحد ؾٔنٍٔٓؿ ؾ (. مٚ ظدد هُٗء ادرى ؟ ـثر جداه. 45:4)فق شأمراض ـثرة ًيَدِّ لغ ًتًجَّ

ٍٚء ِِّّْٚ متَّ ـٍؾ حقادث افنِّ ِِّؿ   جمٚمًٓؿ ليُرز بٌنٚرة ادُِقت, لينٍل »ل افٌنر: , ليَقـ ًمً لـٚق يًقع يىقؽ ـٍؾ ادِٔؾ, ًيً

ًٛ ب   ادجٚمع . مٚ هل حقادث صٍٚء ـٍؾ مريض ؟ غ ًتذـر(. 23:4)مٝ شـٍؾ مرض لـؾ وًػ   افنَّ لمٚذا ـٚق تًِٔؿ افرَّ

ٚه   [.لـرازتف ؟ غ ًيذـر أجو

لمع أق إٕجٔؾ متك يٖأل   ألـ افًٓد ادديد ـام لصؾ ]. 72صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚب ادَدستٚريخ افُشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

تٌٛإفْٔٚ,  ـً لُ أحد يًرؽ ظذ . ـام يٌدل أنَّف ـٚق ادهدر اّهٍؿ ُٕجٔع متك لفقؿٚ, ؾ٘قَّ إٕجٔؾ مرؿس هق ظذ اّرجح ألـ إٕجٔؾ 

لفٔس ًهْٚؿ مٚ . قد   ظْقاق إُجٔؾ   أؿدف ادخىقضٚت افتل لصِتْٚلجف افَٔغ مـ ـتٛ هذا إُجٔؾ رؽؿ أق اشؿ مرؿس مقج

ٚه   افَرق اّلـ, يدـ ظذ أن مرؿس هق ادَهقد , لبْٚءه ظذ تَِٔد ؿديؿ, ـٚق افُٚتٛ هق يقحْٚ مرؿس ؾٚشؿ مرؿس ـٚق اشامه صًِٚ

( أن ابْف بٚدًْك 13:  5بط  1) شابْلمرؿس »افذن راؾؼ بقفس لبرٕٚبٚ بًض افقؿٝ, ثؿ ارتٌط بٚفرشقـ بىرس افذن دظٚك 

  افَرق افرابع   ـتٚبف تٚريخ افًُْٜٔ( ـتٛ  يقشٚبٔقس, أحد أشٚؿٍٜ افَرق افثٚن )افذن يَتًٌف بٚبٔٚسافرلحل. لبْٚءه ظذ مٚ ذـرك 

َِّّف إيٚك بىرس. لمع أق هذا ؿد يٌدل ًمٌٚفٌٜ, ؾّٚرجح أق مرؿس اشتخدف بً َِّّف مـ بىرس مرؿس إٕجِٔف ظذ أشٚس مٚ ظ ٚه ِّمٍٚ تً و

 [  ـتٚبٜ إٕجِٔف.

ِٛ افذن ]. 74صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  لبْٚءه ظذ تَِٔد ؿديؿ, ـتٛ متك جٚمع افيا

ب يًقع رشقُه, هذا إُجٔؾ,  ظتّد ظذ مرؿس لمهٚدر حٔٞ أنَّف ا, ؽر أق احلََٜٔ ُ يٌدل أق افُٚتٛ ـٚق صٚهد ظٔٚقدظٚك افرَّ

تف ٚه فإلٕجٔؾ هق بٚبٔٚس اّشَػ مـ افَرق افثٚن, لهق افذن ذـر أق مرؿس ـٚق  أخرم   احلهقـ ظذ مٚدَّ ـ مـ ذـر متك ـٚتٌ .. لألَّ

ـ مـ ـتٛ إُجٔؾ اّؿدف ظٓداه.  تًْل إٕجٔاله  ُ شأؿقاـ» ؽر أق ـِّٜ.   افٌِٜ افًزيٜ شأؿقاـ يًقع» لؿٚـ بٚبٔٚس إقَّ متك مجعألَّ

لؿد اشتخدف , إٕجٔؾ متك مُتقب بٚفٔقٕٕٜٚٔ لفٔس بٚفًزيٜ. ظاللة ظذ ذفؽ, شQ» بؾ ؿِّٜٚ بّٚؿقاـ مثؾ, مثؾ افذن بغ أجديْٚ

 [(.مْٓٚ مرؿس بٚفتٖـٔد) مهٚدر يقٕٕٜٚٔ

بع ادًْقب]. 76صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  ٚه  إُجٔؾ افرا فٔقحْٚ أـثرهٚ صٚظريٜ لًظَّ

ٚه. لـٚق  خر إٕجٔؾ ًيُتٛ مـ اّنٚجٔؾ اّربًٜ,  ض فِتَْٔح مرتغ ظذ اّؿؾُهقتٔ َِّف ؿد تًرَّ ة مـ , لفً حٔٞ أنَّف ُتقن ظذ مٚدَّ

ر ٚ ًأؤٍٝ إػ إُجٔؾ اّصع   زمـ ًمتٖخِّ ٌيٝ بًّر. افقاوح أَنَّ
تٌ ـً أل , ؾٜ ٍٕس افُٚتٛ مثؾ اّصؾلؿد تُقق هذك احٚدة ادًوٚؾٜ ؿد 

ة أخرم فٔس مـ يًرؽ مـ ـتٛ هذا إُجٔؾ. مـ ـٚتٛ خًمتِػ افتِّٔذ افذن ـٚق يًقع ». ليذـر إُجٔؾ ًٍٕف أق افُٚتٛ ـٚق لمرَّ
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ٌٍف ذ (. لمع أق افت35ِّٔ:  19لـٚق صٚهد ظٔٚق ّحداث افهِٔٛ )يق  شافتِّٔذ ادحٌقب»( لًينٚر إفٔف ظٚدة 25:  21)يق  شًُ

شقـ يقحْٚ 185ل  ٕحق . إُ أنَّف ُ يذـر اشّف أبداه ادحٌقب ًيذـر ـثراه   إٕجٔؾ يقحْٚ,  د افُٚتٛ ادًٔحل إيريْٚلس بٖنَّف افرَّ ف حدَّ

بع. لفُـ   98)افذن أصٌح إمزاضقراه فرلمٚ    افذن ظٚش   أؾًس إػ ظك ترجٚق ف(. لطٍؾ يقحْٚ ًيًتز ـٚتٛ إُجٔؾ افرا

شقـ غ يُتٛ إُجٔؾحٚيض, افَرق ا ٚه , ؾّع أنَّف ؿد يُقق مصًر ـثرلق مـ افًِامء أق افرَّ ً ل مجٚظٜ مـ ادًٔحٔغ أفًُْٜٔ,  ٗشِّ

ؿ يًتَدلق أقَّ أحد أتٌٚع يقحْٚ ـتٛ إُجٔؾاحتٍيقا بُتٚبٚتف,   [.لبًد ذفؽ ؿٚف لاحد أل أـثر لـتٛ اُوٚؾٚت, ؾَ٘نَّ

ر: يرلن افُثر مـ افًِامء ]. 77صؼ -, دار افثَٚؾٜ افُتٚب ادَدستٚريخ شتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  , أقَّ إٕجٔؾ يقحْٚمراحؾ افتَّىقُّ

ر. ألُه: ـٚق ًهْٚؿ ـّثؾ اّنٚجٔؾ افثالثٜ اّخرم ٓقد افذيـ ظرؾقا يًقع, ؿد اجتٚز   ثالث مراحؾ مـ افتَّىقُّ ٚه: رلايٚت افنُّ . ثٕٚٔ

لايٚت تٍؿ صٔٚؽتٓٚ لتنُِٔٓ رةهذك افرِّ ُِّ ز ظذ احتٔٚجٚت افُِْٚس ادًٌ ِـّ رة. لأخراه: ؿٚف أحد ٚ فُل تر ُِّ , أل ادًجتًّٚت ادًٔحٜٔ ادًٌ

د   لاحدة مـ هذك ادًجتًّٚت ادًٔحٜٔ  ٜه اّؾرا فغ ب٘ظٚدة صٔٚؽٜ لتنُٔؾ فِامدة ـتٚب ِف اّلَّ ٚه مع احتٔٚجٚت ًؿٍرا  [.فُل تتْٚشٛ متٚم

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ  ,صّس افٌز افٍَس مْ ٜ ]. 22صؼ -مُتٌٜ ادح ٚه لًيرتٌِّقا حقادث افَهَّ بنُؾ ُ جيًِٓٚ ؿٚبِٜ ـٚق يِزف أق جيتًّقا مً

ٍؾ افقجقك فَِهص اّخرم, فِىًَّـ ـً تف حتك تُقق ًمىٚبَٜ مـ  ؽر أقَّ مٚ   إٕنٚء إُجٔؾ مـ طٚهر . ليْؼ ـؾ لاحد ؿهَّ

ٍٔٓٚ غ يتقاضٖلا ظاُختالؽ  [ذ اُبتداع., دفٔؾ ظذ أقَّ مٗفِّ

جمرد اشتخداف ]. 15صؼ -, ط. اُحتٚد فىٚبًٜ اّلؾًٝ إٕجٔؾ يًقع ادًٔح فَِديس مرؿس دراشٜ لذحجٚؿ مٚشقق افًٔقظل: 

إُجِٔٔغ   ـتٌٓؿ اّشِقب افَهيص, جيًؾ افَٚرئ يَقـ   ؿرارة ًٍٕف: )مٚ داف إُجِٔٔغ ؿد ـتٌقا هذا افُالف. ؾٓذا يًْل أق 

حٚلـ مٚ صّٝ افتقؾٔؼ بْٔٓؿ, ؾْٓٚؿ ظدة . فُـ هذا إُىٌٚع هظٚق مٚ يهىدف بام بْٔٓؿ مـ تْٚؿوٚتام ـتٌقا ظْٓٚ(. اّمقر جرت ـ

ه مًتحٔاله.  [حُٚت يٌَك ؾٔٓٚ افتقؾٔؼ أمرا

ٚـقق إػ أق ًهْٚؿ تْٚؿوٚت]. 75صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  ٍُ   اّنٚجٔؾ  فَد أصٚر افنَّ

ب يًقع, ٚ ًيٍَِؾ مـ دؿَّتِّٓٚم ٚه حلٔٚة افرَّ ٚلفقا ـتٚبٜ تٚريخ ًمرتَّٛ زمْٔ ًُ ٚه ُهقتٜٔ تريْٚ مـ . لفُـ ـتٌٜ اّنٚجٔؾ غ  ًتٌ ـً بؾ ـٕٚقا يُتٌقق 

ًَٕىٜ ُهقتٜٔ, ـٚق يًقع لمٚذا ؾًؾ لمرؿس لفقؿٚ ٕجد أق , ؾّثاله   أنٚجٔؾ متك لغ يرلا أن خىٖ   تٌٔر حََٜٔ تٚرَئٜ ُبراز 

ِٔؾ ؿٌٔؾ هرلَبؿ مـ مك. ل  إٕجٔؾ يقحْٚ,  ب اّخر مع تالمٔذك هق لفّٜٔ افٍهح, تذـٚراه ِخر لجٌٜ أـِٓٚ بْق إها ظنٚء افرَّ

ؾٔٓٚ أـِقا هذا افًنٚء اّخر   افٔقف افًٚبؼ, ؾِامذا هذا اُختالؽ ؟ فَد ذـرت اّنٚجٔؾ اّلػ افثالثٜ ظذ أنَّف لفّٜٔ افٍهح 

ب يًقع.  ب يًقع هق احلّؾ افذن يٗـؾ   أصٌح اخلٌز لاخلّر افًٚديغ جًد لدف افرَّ ٚ يقحْٚ مـ افْٚحٜٔ اّخرم ؾرم أقَّ افرَّ أمَّ

, ؾام ؾًِف افٌنرلق هق إبراز لهُذا تٌرَّ افٔقف, ؾذـر أق ادًٔح مٚت   افقؿٝ افذن ـٚق ًيذبح ؾٔف خرلؽ افٍهح, لفّٜٔ افٍهح

ب يًقع لمٚ ًئًْف فْٚ, ادًْك افر ريد تً تٚريخ أؿٍؾ أمهٜٔ ظـ احلؼ افذن ؾحََٜٔ افمزن فِقفّٜٔ .. ؾُؾ إٕجٔؾ ذـر جقإٛ مـ حٔٚة افرَّ

ِِّّف  [.اّنٚجٔؾ أق ًتً
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ًشؾ (2)  أظامـ افرُّ

 .شجؾ فّْق افًُْٜٔ اّلػ مـ ألرصِٔؿ إػ افٔٓقديٜ ؾٚفًٚمرة ثؿ إػ أؿل بالد افًٚغ 

 رشِٚؾ بقفس (3)

ـتٌٓام افرأن افثٚفٞ يَقـ إق ـال افرشٚفتغ )أن: ـقفقد ل أؾًس( ]. 471صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديد: ؾٓٔؿ ظزيز

 [.َّنام يًًُٚق حٚفٜ   افًُْٜٔ متٖخرة ظـ لؿٝ افرشقـًمًتّديـ ظذ تٍُرك لـتٚبٚتف لذفؽ  ثْٚق مـ أتٌٚع افرشقـ بًد مقتفا

مـ هق ـٚتٛ هذك افرشِٚؾ افثالث ؟ )أن: تّٔقثٚلس اّلػ ]. 524, 523صؼ -, دار افثَٚؾٜ ادديد اددخؾ إػ افًٓدؾٓٔؿ ظزيز: 

لافثٕٜٚٔ لتٔىس( فق اظتّدٕٚ ظذ افرشِٚؾ ًٍٕٓٚ حٚ ـٚق هْٚؿ صؽ   أق افرشقـ بقفس هق افذن ـتٌٓٚ إػ تِّٔذيف تّٔقثٚلس 

حْٔام إٍجرت ادْٚؿنٚت حقـ صحٜ ًٌٕتٓٚ إػ رق افتٚشع ظؼ لتٔىس. لهذا مٚ اظتّدتف افًُْٜٔ ظذ ضقـ افَرلق حتك افَ

, لهْٚؿ جْٚح  خر يرؾض أق يًٌْٓٚ إػ ؽرك, ؾْٓٚؿ جْٚح ؿقن جداه يرؾض أق يًٌْٓٚ ـِٓٚ إفٔف, لإػ اِق غ تْتف بًد, افرشقـ

ء ـتٌٓٚ افرشقـ  ِِّؿ ـٚق مـ أتٌٚع لفُْٓٚ ـام هل اِق لهْٚؿ جمّقظٜ مـ افًِامء تنًر أق افرشِٚؾ حتقن أجزا خرجٝ مـ يد ًمً

 [.افرشقـ ادًًجٌغ بف

ٚؿ ثالثٜ ًهْمٚ هل افرشِٚؾ افتل ـتٌٓٚ افرشقـ بقفس ؟ ]. 69صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

بًٜ ظؼة. ـ بقفسقشظؼة رشٚفٜ مًْقبٜ فِر ـثراه مٚ ًتًْٛ فف رؽؿ أنَّف ُ يذـر ( لهل افرشٚفٜ إػ افًزإٔغ, )لرشٚفٜ هل افرا

قا   ـتٚبتف حٚ. بٚفتحديد أنَّف ـٚتٌٓٚ ُُّ ,   افَرق افثٚن ادٔالدن اؿتٌس أحد افًِامء اددظق ترتِٔٚق لبًض افًِامء ادًٔحٔغ اّلاِؾ ص

. لمع أق ٌٓٚ افرشقـ بقفس مقوقع جدـ ًمًتّرافرشِٚؾ افتل ـت. ل  افقاؿع إقَّ لؿٚـ إقَّ ـٚتٌٓٚ هق برٕٚبٚمـ افرشٚفٜ إػ افًزإٔغ 

َّٕف ـٚق مـ احٖخقؽ   افًهقر افَديّٜ  ِِّّٓؿ لرلحفأاشؿ بقفس ظذ ثالثٜ ظؼة رشٚفٜ, ؾ٘ , ـقشِٜٔ ق يُتٛ افتالمٔذ بٚشؿ ًمً

ِِّّغ   افًك احل ة. لهذا مٚ يَقفف ـثرلق مـ ادًً َّٕف ؿد حدث مثاله مع ديٞ, فتُريّف, لتىٌٔؼ تًٚفّٔٓؿ ظذ ادقاؿػ ادًًتجدَّ إ

ة لجقك, افرشٚفٜ إػ تٔىس, افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ إػ تّٔقثٚلس بام ؾٔٓٚ أشِقب , افِتغ ختتٍِٚق ظـ رشِٚؾ افرشقـ بقفس اّخرم مـ ظدَّ

 [.افُتٚبٜ

 ٚف افًَِٚد ادًٔحٜٔ اّشٚشٜٔ لافتىٌٔؼ افًّع   حٔٚة ادٗمْغ مع جزء  :افرشٚفٜ إػ ـًْٜٔ رلم ِٔؾ.ًتَدِّ  خٚص بنًٛ إها

 ًيًٚفٟ ؾٔٓٚ بقفس افرشقـ بًض افَوٚيٚ لادنٚـؾ   ـًْٜٔ ـقرٕثقس. :افرشٚفٜ اّلػ إػ ـًْٜٔ ـقرٕثقس 

 يتحدث ؾٔٓٚ بقفس افرشقـ ظـ شِىٕٚف ـرشقـ فًِّٔح لُٞ ظذ افًىٚء ادًٔحل. :افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ إػ ـًْٜٔ ـقرٕثقس 

 ِٜٔع افٔٓقديٜ.إيوٚح فإل :افرشٚفٜ إػ ـِْٚس ؽالض  يامق ادًٔحل افَقيؿ لدحض افتًٚفٔؿ افتل تدظق إػ افًقدة إػ افؼا

 حديٞ ظـ ه اخلالص افًئؿ افذن ًأظِـ   ادًٔح يًقع, ٕتٔجتف   حٔٚة ادٗمْغ افًِّٜٔ. :افرشٚفٜ إػ ـًْٜٔ أؾًس 

 تٌٝ   افًجـ, فُْٓٚ تٍٔض بٚفٍرح لادح :افرشٚفٜ إػ ـًْٜٔ ؾٌِٔل ـً  ٌٜ لافًالف.رشٚفٜ 
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 ف افرب يًقع ادًٔح بٚظتٌٚرك صقرة اهلل, اُبـ اّزيل, لرأس افًُْٜٔ. :افرشٚفٜ إػ ـًْٜٔ ـقفقد  ًتَدِّ

 رشٚفٜ تنجٔع فِّٗمْغ ادوىٓديـ, مع إيوٚح بًض احلَِٚؼ ادتًَِٜ بّجلء ادًٔح  :افرشٚفٜ اّلػ إػ ـًْٜٔ تًٚفقُٕٔل

 افثٕٜٚٔ.

 ًْٜٔرشٚفٜ تنجٔع   مقاجٜٓ افؤَٚت, لحديٞ ظـ جملء ادًٔح افثٕٜٚٔ. :تًٚفقُٕٔل افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ إػ ـ 

 رشٚفٜ تنجٔع خلٚدف صٚب. :افرشٚفٜ اّلػ إػ تّٔقثٚلس 

 ظذ ادثٚبرة لحٍظ اّمٕٜٚ. :افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ إػ تّٔقثٚلس ٍٞ  رشٚفٜ تنجٔع لح

 رشٚفٜ فتنجٔع تٔىس لهق يًّؾ ظذ تْئؿ افُِْٚس   جزيرة ـريٝ. :افرشٚفٜ إػ تٔىس 

 رشٚفٜ مـ بقفس افرشقـ إػ "افًٔد" ؾِّٔقق فًٍٔق ظـ "ظٌدك" أنًّٔقس افذن هرب مـ خدمتف. :افرشٚفٜ إػ ؾِّٔقق 

 ٚه أق ـْٓقت افًٓد افَديؿ :افرشٚفٜ إػ افًزإٔغ لذبِٚحف ترمز إػ  دؾٚع ظـ ادًٔحٜٔ لذح فرمقز افًٓد افَديؿ مقوح

 ادًٔح.

 افرشِٚؾ افًٚمٜ (4)

 تتْٚلـ افْقاحل افًِّٜٔ   احلٔٚة ادًٔحٜٔ لـٔػ جيٛ أق تُقق حٔٚة ادٗمْغ ـٖؾراد, لـذفؽ   ادجتّع :رشٚفٜ يًَقب. 

 رشٚفٜ تنجٔع فًِّٔحٔغ ادتٖخّغ. :رشٚفٜ بىرس اّلػ 

 ٜٕٔٚظذ افثٌٚت   اُيامق لافًٓر   إتيٚر جملء ادًٔح ثٕٜٚٔ.رشٚفٜ حتذير مـ ادًِّغ افُذبٜ  :رشٚفٜ بىرس افث ٍٞ  لح

 حديٞ ظـ ثٌٚت ادٗمْغ لحتذير مـ ادًِّغ افُذبٜ. :رشٚفٜ يقحْٚ اّلػ 

 ٜٕٔٚرشٚفٜ ثْٚء فًٔدة ّمٕٚتٓٚ ل لؾِٚٓٚ فِحؼ. :رشٚفٜ يقحْٚ افث 

 ٜؼيـ ادتجقفغ لحتذير مـ صخص هيقم افرِٚشٜ.رشٚفٜ ثْٚء فٌٚيس ّمٕٚتف لحًـ ؤٚؾتف فٌِّ :رشٚفٜ يقحْٚ افثٚفث 

 دظقة فِثٌٚت   اُيامق لحتذير مـ ادًِّغ افُذبٜ. :رشٚفٜ هيقذا 

 رؤيٚ يقحْٚ افالهقأل (5)

  جمّقظٜ مـ افرؤم ؾٔٓٚ رمقز ـثرة يرم ـثرلق مـ ادٍنيـ أَنٚ ًتًزِّ ظـ ٕكة ادًٔح لصًٌف ظذ مجٔع ادَٚلمغ لحتَٔؼ

ف ٌٕقات ظـ أحداث ادًتٌَؾ.افًامء ادديد ل  اّرض ادديدة, إُ أق افًٌض يرلق أنف ًيَدِّ

ٚه: اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ  ثٚفث

س افزلاج افذن يَقف ظذ حٔٚة افتَقم.لهق  :ضقبٔٝ أل ضقبٔٚ (1) ٍٞ ظذ افهدؿٜ, لًيَدِّ  شٍر ُ

 لهق ؿهٜ ؾتٚة أنَذت صًٌٓٚ, مثؾ أشتر, بنجٚظتٓٚ لتَقاهٚ. :هيقديٝ (2)

ِحؼ فًٍر أشترمـ افهِقات لافرشِٚؾ لاّحالف مًجًٝ  ٜجمّقظ (3) ًّ  .ـ

 .مًجًٝ ـِّحؼ فًٍر دإٔٚـافٍتٜٔ افثالثٜ   أتقق افْٚر, لؿهٜ شقشْٜ افنٚبٜ افًٍٍٜٔ, لحُّٜ دإٔٚـ.  تًٌٔحٜ (4)
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ٚه فْوٚـ افٔٓقد بَٔٚدة ادُٚبٔغ ود افًِقؿٔغ لإتهٚر هي :ادُٚبٔغ اّلـ (5) ف شجاله تٚرَئ قذا ادُٚيب, لبدء اُحتٍٚـ لهق ًيَدِّ

 بًٔد افتجديد, لتىٓر ألرصِٔؿ لبْٚء ادذبح.

ف ٕيرة رلحٜٔ ّحداث افتٚريخ, لًيٌغِّ رظٚيٜ اهلل لؿدشٜٔ احُٔؾ. :ادُٚبٔغ افثٚن (6)  لهق ًيَدِّ

 يتحدث   صٔٚؽٜ صًريٜ ظـ بْٚء افٍْس بٚحلُّٜ اُهلٜٔ. :شٍر احلُّٜ (7)

ف   صٔٚؽ :ينقع بـ شراخ (8) ؿ لحديٞ ظـ افٍوِٚؾ ثؿ يتحدث ظـ جمد اهلل.ًيَدِّ ُي  ٜ صًريٜ جمّقظٜ ـٌرة مـ احٌل

 لهق شٍر رؤلن ُقن رشٚفٜ فًٌِّٔغ فِتًّؽ بٚفؼيًٜ لرؾض اّلثٚق. :بٚرلخ (9)

 اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔتًَِٔٚت جقش مٚـدليؾ ظذ 

 .35-28صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

لؿد توٚيؼ مٚرتـ فقثر مـ ظدف اتًِّٚؾ هذك افرؤم حتك ؿٚـ ؾ.ف.( لهق ـتٚب رؤم ُقن شٌع رؤم,  155: )ٕحق شْٜ شٍر ضقبٔٚ

 إَنٚ جيٛ أق ًتَِك   افٌحر  

قست بىِتٓٚ أرمِٜ هيقديٜ مجِٜٔ اشّٓٚ هيقديٝ. ظْدمٚ ًح  ؿهٜ ؾرئًٜ خٔٚفٜٔ: )ٕحق مْتهػ افَرق افثٚن ؾ.ف.( شٍر هيقديٝ

ٚه   خّٔتف. لظْدمٚ  مديْتٓٚ, أخذت خٚدمتٓٚ لمًٓٚ ضًٚف هيقدن ضٚهر لذهٌٝ إػ خّٜٔ ؿِٚد ادٓٚجؿ, ؾراظف مجٚحٚ لأظىٚهٚ مُٕٚ

ََِّقك ظذ شقر مديْٜ ؿريٌٜ, لهُذا اَنزف ادٔش ٓشُر ؿىًٝ رأشف بًٍٔف, لؽٚدرت ادًًًُر مع خٚدمتٓٚ لمً َِّٜ, ؾً ٚ افرأس   ش

 ظقزتف افَٔٚدة.اِصقرن افذن أ

فُْف , ليَقـ إق أشتر لمردخٚن صٚمٚ, "أشتر" هق افًٍر افقحٔد افذن غ يرد ؾٔف اشؿ اهللؾ.ف.(  155: )ٕحق شٍر أشتر إوٚؾٚت

َِّٚٔ ٌيٝ إػ اُثْغ, غ يذـر أَنام ص
ًٌ ًٕ  فِِّؽ. ٚق, ـام زيدت رشٚفتٚق مًْقبتلفتًقيض هذا افَْص زيدت صالة ضقيِٜ 

هل ؿهص هيقديٜ خٔٚفٜٔ ٍمٚ ؿهٜ افتْغ ؾٓل ؿهٜ أشىقريٜ, ليُّـ أق تَقـ إق ؿهص شقشْٜ, لضقبٔٚ لهيقديٝ أ :بٔؾ لافتْغ

 .ذات ؿّٜٔ دئْٜ ؿِِٜٔ أل بال ؿّٜٔ بٚدرة

زى فف, يرلن إتهٚرات يقداس ادُٚيب,  :ادُٚبٔغ افثٚن اله فُِّٚبٔغ اّلـ بؾ مقا ِّّ  .ٔغ اّلـلبف أشٚضر أـثر ِّمٚ   ادُٚبفٔس ًمُ
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 شٍٚر ادٍَقدةاّ

ه   افًٓد افَديؿ,  39يقجد ]. 42صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  ه  23ـام يقجد شٍرا شٍرا

ٍِٓٚ لردت أشامؤهٚ   افًٓد افَديؿ,  خريـ ّق اّشٍٚر, . ًٕتىٔع أق َٕرأ ًمَتىٍٚت مـ شٍريـ مـ هذك لفُْٓٚ ؽر مقجقدة, ـ

س يَتًٌٓٚ مْٓٚ ٚ غ تٌؼ, افُتٚب ادًَدَّ ٚ ًتٌىل لفُْْٚ ُ ًٕتىٔع أق َٕرأ هذك اّشٍٚر ًٍٕٓٚ َّنَّ . لـؾ اّشٍٚر ادٍَقدة, ًيًتَد أَنَّ

ِٔؾ, لحرلَبؿ لحُؿ بًض ادِقؿ, لؿهص أؾراد مـ اّنٌٔٚء,  ٕٚٝ ـام أق اّشٍٚر ادٍَقدة ـبًض ؾهقـ   افتٚريخ افَديؿ ُها

ِٔؾ بام   ذفؽ ؿديّٜ جداه  ٚ تًٌؼ بًض أؿدف افَهص   تٚريخ إها ٌيٝ ؿٌؾ اّشٍٚر افتل ذـرهٚ, أن أَنَّ
تٌ ـً  ٚ , ؾّـ افقاوح أَنَّ

ٚه مـ شٍرى مٍَقدأحدم مًٚرؿ ينقع اّلػ فدخقـ أرض ادقظد,  ٚه جريّ ليرم ظِامء افُتٚب أنَّف ُ . افتل اؿتٌس ؾٔٓٚ ينقع هتٚؾ

ه مٍَقداه  23ع يقجد   افقاؿ ة أشامء, لـثر مـ افًْٚليـ غ تُـ    ,بؾ ٕحق شتَّٜ أشٍٚر, شٍرا ّق بًض اّشٍٚر ـٚق ًيىِؼ ظِٔٓٚ ظدَّ

حتقيٚت. اّرجح -ـام يَقـ افًِامء  -افقاؿع ظْٚليـ أشٍٚر بؾ  ًّ ٚه فِ  [لصٍ

قاهد أشٍؾ اّشامء( .43صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  مَْقـ مـ:  )مع إوٚؾٜ ٍٕص افنَّ

ه ادٍَقدة:  افثالثٜ لافًؼلق شٍرا

بشٍر حرلب ا -1 ـً ٌ  ـٌتيٌٚب  (15-14/  21)ظد  فرَّ ٚ َي فٌؽي ًي بِّ »فٌذي ٌٜ ش: »ًحًرلٌب افرَّ ِّٛ اّيَلٌديي هي مي ًٕققي لي ٌٜ أيَر أيَلٌديي ٜي لي ٛو ٌ  ًشقؾي اٌه لي

ٚري  ـٌ ظي ُي ًَ ٚـ إٌػ مي اَشتيْيدي إٌػ خًتًٌؿ ًمق بي افٌذن مي  ش.لي

خئَسي  13/  15ينقع  (18/  1صؿ  2, 13/  15)يش  يٚذ شٍر -2 ٌٌِف. أي ا ـَ أيَظدي ًٛ ٌم ًَ ؿي افنَّ َي تي َٕ تَّك ا ًر حي ّي َي ؿيػي اَف لي ًس لي َّ ٌٝ افنَّ
امي ؾيدي

 
ٌ
ء امي ًَّ ٌٌٌد اف ـي ًس ٌ   َّ ٌٝ افنَّ ٍي ؿي ؟ ؾيقي ي ٌر ييٚذي ٍَ ٚه ٌ  ٌش ًتقب َُ ا مي ذي . هي ٌٚمؾى ـي َقفى  ٕيَحقي يي ًرلٌب  ًٌ َِ َؾ فٌ جي ًَ َ تي غي  لي

ا  18) 27-18/  1صّقِٔؾ افثٚن  ًقذي ًْق هيي َِّؿي بي ًي تي ـي أيَق يي ٚ ؿي َقسٌ »لي َي ًتقبو ٌ  ش. ٕيٌنٔدي اَف َُ فٌؽي مي ا ذي ذي ي »ًهقي ٌر ييٚذي ٍَ ًٌَل ييٚ » 19ش: ٌش ايفيَّ

َٔػي  ـي  . اخٌمٌؽي قي ذي صي ـو ظي ًتق ََ ًٌِٔؾ مي ا ًة  إٌَهي ٌيٚبٌري طي اَدي َي ًت  25شي ْٚي حي بي ري ٍَ ّيالَّ تي
, فٌ ًِققي َي ٌؾ أيَص ا لا ٌ  أيَشقي ً ٌيؼِّ . ُي ًت َّٝ لا ٌ  جي ُي خًتٌَزً

ٌَِػ.  ًٌ ًت اَف ْٚي ٝي بي ّي َن ّيالَّ تي
, فٌ ِّٔغي

ىٌٌْٔ ًَ
ٌِ ٌٍ ًَ  21اَف ُي ًح َـّ لي ًُ َٔ ِي ىيرو ظي ُي مي ـَ ضيؾٌّ لي ًُ ًٌقعي ُي يي َِ ـي ٌج ٌيٚ ٚ ٌج ُـّ يي ؿي ًضٌرحي جٌمي , ّينًَّف ًهْٚي ٚتى ٌدمي ََ ـً تي ق

 . ـٌ َه حى بٌٚفدُّ ًَ ـي باٌلي مي ًٚل ُـّ صي ٌة, جٌمي ٌيٚبٌري َ ييرَ  22اَدي ـي غي ًٚل ًَٔػ صي شي , لي
ٌ
اء ري ٕيٚثيٚقي إٌػي اَفقي َرٌجَع ؿيَقًس ًيق َ تي ٌة غي ٌيٚبٌري َحٌؿ اَدي ـَ صي َتذي ٌم َي ٌف اَف ـَ دي ٌجَع ٌم

ٚه.  ٌٌِ ٚ قرٌ صي  23خي ًً ـي افُّْ ػُّ ٌم . أيخي َقٌهاٌمي ؿيٚ ٌ  مي ٌ سي ٍَ َ يي
ٔيٌٚهاٌمي غي ٌق ٌ  حي ا َِقي احَلً ٌٚق لي ًٌقبي ًٚق اَديَح ٕيٚثي ًيق ـً لي ـي اًًّشقٌد.  ًٚل دُّ ٌم أيصي ٌت  24لي ْٚي ٚ بي يي

ؾي ًح  ًي جي ٌؿ, لي ًُّ ْي ه بٌٚفتَّ َـّ ٌؿَرٌمزا ًُ ًي ٌي َخ ٌذن أي ـي افَّ ًٚل ٌُغي صي , اَب ٌِٔؾي ا . إٌَهي َـّ ًُ ًٌ اليبٌ ذي مي ٌٛ ظي هي ٌط احَليَرٌب   25ٌعَّ افذَّ شي ًة ٌ  لي ٌيٚبٌري طي اَدي َي َٔػي شي ـي

 . ـو ًتق ََ اخٌمٌؽي مي قي ذي صي ًٚق ظي ٕيٚثي ٌٜ افِّْ  26ًيق ٌَّ ي ـَ ُمي ًٛ ٌم ًٌَّتؽي يٌل أيَظجي ي ه يٌل ٌجٍداه. ُمي َِقا ٝي ًح َْ ـً ًٚق.  ٕيٚثي ٚ أيٌخل ًيق ِئَؽي يي ًٝ ظي ََ ٚيي َد تيوي . ؿي
ٌ
ٚء َٔػي  27ًي ـي

َت  ُيًت احَليَرٌب  ٚدي بي ًة لي ٌيٚبٌري طي اَدي َي  ش.(شي

قي » (41/  11مؾ  1) شٍر أمقر شِٔامق -3 َٔامي ِي ٌر ًأًمقٌر ًش ٍَ ٜو ٌ  ٌش ًتقبي َُ ًتًف ٌهلي مي ّي َُ ٌح ْيعي لي ٚ صي ؾُّ مي ـً قي لي َٔامي ِي ًٜ ًأًمقٌر ًش َّٔ
ٌَ
بي  شلي

ِٔؾ -4  (19/  14مؾ  1) شٍر أخٌٚر اّجٚف دِقؿ إها

فٌ » ٌيٌٚر اّيجَّٚ َخ ٌر أي ٍَ ٜو ٌ  ٌش ًتقبي َُ ٚي مي َنَّ
ٌ٘ , ؾي ِيؽي َٔػي مي ـي بي لي ٚري َٔػي حي ـي  , ٚفي ًي ًرَب ًٜ ًأًمقٌر يي َّٔ

ٌَ
ٚ بي مَّ أي ًِقلي ً

ٌ
ٌِٔؾي  د ا  شٌؿ إٌَهي
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ٚ ؾي » (29/  14مؾ  1) شٍر أخٌٚر أجٚف دِقؿ هيقذا -5 ؾُّ مي ـً ٚفي لي ًي ٌَ ًح ًٜ ًأًمقٌر ري َّٔ
ٌَ
بي ٌيٚرٌ لي ٌر أيَخ ٍَ ٜو ٌ  ٌش ًتقبي َُ ؾي مي ا ًي ًقذي ًِقٌؿ هيي ً

ٌ
ٌف د  شاّيجَّٚ

ِٔؾ -6 ًتقًبققي » (34/  25أخ  2, 1/  9أخ  1) شٍر مِقؿ إها َُ ٚ ًهَؿ مي هي , لي ٌِٔؾي ا ؾُّ إٌَهي ـً ٛي  ًي تي َٕ ا ٌِٔؾي لي ا ًِقٌؿ إٌَهي ٌر ًم ٍَ  شٌ  ٌش

اّي » ٚؾيٚطي اًّلػي لي ًقصي ًٜ ًأًمقٌر هيي َّٔ
ٌَ
بي قٌر لي ـً ٌن اَديَذ ْٚي ـٌ حي ًٚهقي َب ٌيٌٚر يي ٜو ٌ  أيَخ ًتقبي َُ ٌة مي ٌِٔؾي ٌخري ا ًِقٌؿ إٌَهي ٌر ًم ٍَ  شٌ  ٌش

 (29/  29أخ  1) شٍر أخٌٚر صّقِٔؾ افراِل -7

 (29/  29أخ  1) شٍر أخٌٚر ٕٚثٚق افٌْل -8

 (29/  29أخ  1) شٍر أخٌٚر جٚد افراِل -9

اًلدي اَديٌٌِؽ اًّ » ًأًمقًر دي ٚدي لي ٌيٌٚر جي أيَخ , لي ٌلِّ ٕيٚثيٚقي افٌَّْ ٌيٌٚر  َخ أي ٌِل, لي ا ٌِٔؾي افرَّ ق ًّ ٌيٌٚر صي َخ ٌر أي ٍَ ٜو ٌ  ٌش ًتقبي َُ ًة مي اّيٌخري ٌِللػي لي ا  شافرَّ

 (29/  9أخ  2) أخٌٚر ٕٚثٚق افٌْل -15

 (29/  9أخ  2)ٌٕقة أخٔٚ افنِٔقن  -11

 (29/  9أخ  2) رؤم يًدل افراِل -12

« ًٜ َّٔ
ٌَ
بي ًِقٌنِّ لي ٔ َّٔٚ افنِّ ٌة أيٌخ ًٌقَّ ًٕ   ٌ ٌلِّ لي ٕيٚثيٚقي افٌَّْ ٌيٌٚر  ٜو ٌ  أيَخ ًتقبي َُ ٌة مي اّيٌخري قي اًّلػي لي َٔامي ِي ٌِلًأًمقٌر ًش ا ًدل افرَّ ًَ م يي ٌ  ًرؤي ٌيٚطي   لي ٕي ـٌ  ٚفي َب ًي ًرَب ذي يي  شظي

 (15/  12أخ  2) أخٌٚر صًّٔٚ افٌْل ليًدل افراِل -13

ًح » ًأًمقًر ري ٌٚب لي ًي
تٌ َٕ ٌُ ـٌ ا ٌِل ظي ا ل افرَّ ٌظدُّ ٌلِّ لي ٔيٚ افٌَّْ ًَ ّي ٌيٌٚر صي َخ ٜو ٌ  أي ًتقبي َُ ًة مي اّيٌخري ٚفي اًّلػي لي ًي  شٌَ

س افٌْل ظدل -14 ل» (22/  13أخ  2) ٌمدري ٌس افٌٌَّْلِّ ٌظدُّ ٜو ٌ  ٌمَدري ًتقبي َُ ًفًف مي ا أيَؿقي ًضًرًؿًف لي َّٔٚ لي بٌ ًٜ ًأًمقٌر أي َّٔ
ٌَ
بي  شلي

ِٔؾ -15 ٌِٔؾي » (11/  16أخ  2) شٍر ادِقؿ فٔٓقذا لإها ا إٌَهي ا لي قذي ًٓ ٔي
ٌ ًِقٌؿ ف ً ٌر اَد ٍَ ٜو ٌ  ٌش ًتقبي َُ ًة مي اّيٌخري ٚ اًّلػي لي ًأًمقًر  شي  شلي

ِٔؾ -16  (34/  25أخ  2) أخٌٚر يٚهق بـ حْٚن ادذـقر   شٍر مِقؿ إها

ا» ٚؾيٚطي اًّلػي لي ًقصي ًٜ ًأًمقٌر هيي َّٔ
ٌَ
بي ٌِٔؾي لي ا ًِقٌؿ إٌَهي ٌر ًم ٍَ قٌر ٌ  ٌش ـً ٌن اَديَذ ْٚي ـٌ حي ًٚهقي َب ٌيٌٚر يي ٜو ٌ  أيَخ ًتقبي َُ ٌة مي  شّيٌخري

س شٍر ادِقؿ -17 ً » (27/  24أخ  2) ٌمدري ٌر اَد ٍَ ٌس ٌش ٜو ٌ  ٌمَدري ًتقبي َُ ي  ِّمي
ٌ
َُّ ٌٝ ا

َٔ ًٜ بي مَّ ري مي ٌَٔف لي ِي ٚ ً ٌؾي ظي ًة مي َثري ـي ًْقًك لي ٚ بي مَّ أي  شًِقؿٌ لي

ٌلُّ » (22/  26أخ  2)ـتٌٓٚ إصًٔٚء بـ أمقس افٌْل,  أمقر ظزيٚ -18 ـً  ًمقصي افٌَّْ ٔيًٚء َب ًَ ٚ إٌصي ٓي ٌي تي ـي ًة  اّيٌخري ٚ اًّلػي لي يَّ ًٜ ًأًمقٌر ًظزِّ َّٔ
ٌَ
بي  شلي

ِٔؾ لهيقذا -19  (18/  33أخ  2) شٍر مِقؿ إها

اليًتًف إٌػي » صي ك لي ًَّ ْي ًٜ ًأًمقٌر مي َّٔ
ٌَ
بي ٌِ لي ا ًِقٌؿ إٌَهي ٌيٌٚر ًم ٌِٔؾي ٌهلي ٌ  أيَخ ا ٌ إٌَهي بِّ إهٌلي قًك بٌَٚشٌؿ افرَّ ًّ َِّ ـي ـي  ٌذي ٌِغي افَّ ا اليًف افرَّ ـي ٌف لي ٌ  شٔؾي إهٌلي

ِٔؾ لهيقذا -25  (32/  32أخ  2) رؤيٚ أمقص افٌْل   شٍر مِقؿ إها

ٜو ٌ  رً » ًتقبي َُ ٌ ًًف مي ا ري مي َّٔٚ لي ٌؿ زي ًٜ ًأًمقٌر حي َّٔ
ٌَ
بي ٌِٔؾي لي ا إٌَهي ا لي ًقذي ًِقٌؿ هيي ٌر ًم ٍَ ـٌ  ًمقصي افٌٌَّْلِّ ٌ  ٌش ٔيٚءي َب ًَ ٚ إٌصي  شَؤيي

ِٔؾ -21  (18/  33أخ  2) أخٌٚر مِقؿ إها

ٌ إٌ » بِّ إهٌلي قًك بٌَٚشٌؿ افرَّ ًّ َِّ ـي ـي  ٌذي ٌِغي افَّ ا اليًف افرَّ ـي ٌف لي ٌ اليًتًف إٌػي إهٌلي صي ك لي ًَّ ْي ًٜ ًأًمقٌر مي َّٔ
ٌَ
بي ٌِ لي ا ٌِٔؾي َهي ا ًِقٌؿ إٌَهي ٌيٌٚر ًم  شٔؾي ٌهلي ٌ  أيَخ

أيؿيٚفي » (19/  33أخ  2) أخٌٚر افراِغ -22 ٚتى لي ًي ٍي ٚ ًمَرتي ٓي ْيك ٌؾٔ تٌل بي ـً افَّ
ٚـٌ اّيمي ًتًف لي ٕي ٔيٚ ٌخ ًٚك لي ٚيي ىي ؾُّ خي ـً ًف لي ًٜ في ٚبي َشتٌجي ٌُ ا اليًتًف لي صي ٌرني لي ا قي  شي

ًتقبي  َُ ٌف مي ًٌ ًو ا قي ٌَؾي تي ثٌٔؾي ؿي ٚي متي ٌِغي لي ا ٌيٌٚر افرَّ َخ  شٜو ٌ  أي
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ٔيٌٚصٔ» (23/  12)ٕح  شٍر أخٌٚر اّجٚف -23 َخ ـٌ أي ٕيٚقي َب ٚ ٌف ًيقحي جَّٚ ٌف إٌػي أي ٌيٌٚر اّيجَّٚ ٌر أيَخ ٍَ ًتقبٌغي ٌ  ٌش َُ  مي
ٌ
ٚء ًْق ُيٌلن ًرًؤلًس اِبي ٚقي بي ـي  شٛي لي

ًَّ افسَّ   ًٌْٜٔٔ افٔقٕٕٜٚٔمجٜ اف

افقجف اِخر افذن فًِٓد ]. 26صؼ -,  ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟ هؾًمراجًٜ اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: 

هذك اّشٍٚر تقجد ؾَط   افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ لفًٔٝ   افًْخٜ افًزيٜ  شاّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ»افَديؿ افذن يٌَِف اّرثقذـس هل 

ِّٜ دإٔٚـ لشٍرن ادُٚبٔغ, لحُّٜ شِٔامق لينقع بـ شراخ لٌٕقة بٚرلخ . ؾٖشٍٚر ـىقبٔٚ لتُِّٜ أشتر لتُافتل فِربٔغ

ك ًتًتز جزءه مـ افًٓد افَديؿ ـٌَٜٔ اّشٍٚر   افًُْٜٔ اّرثقذـًٜٔ. ًٍ  [لصالة مْ

سمجٜ افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ: لأهؿ هذك افسمجٚت هل اف]. 37, 36صؼ -, هٚرمقن فِىٌٚظٜ ظهّٜ افُتٚب ادَدسافَّص متك ًمرجٚق: 

ٚه مـ ظِامء افٔٓقد أجٚف ادِ ؽ افٔقٕٕٜٚٔ ادًرلؾٜ بٚفسمجٜ افًًٌْٜٔٔ ليرجع أصؾ هذك افتًّٜٔ إػ مٚ تَقفف افتَِٔد مـ أق شًٌغ ظٚح

لبذفؽ ؾ.ف(  285-247بىِّٔقس ترمجقا أشٍٚر افُتٚب ادَدس إػ افٔقٕٕٜٚٔ   افْهػ افثٚن مـ افَرق افثٚفٞ ؿٌؾ ادٔالد )

بع لافثٚفٞ ؿٌؾ ادٔالدتُقق افسمج , أمٚ ٜ افًًٌْٜٔٔ هذك فألشٍٚر مَْقفٜ ظـ افَّْص افًزن افذن ـٚق ًمتدالُه   مك   افَرٕغ افرا

ٚه تنّؾ أشٍٚر أخرم لهل مٚ  155-255بَٜٔ أشٍٚر افًٓد افَديؿ ؾَد ترمجٝ   افٍسة مـ شْٜ  ؿٌؾ ادٔالد, لهذك افسمجٜ أجو

ٚه بّٚشٍٚر ا ك أجو َّّ  [.افتل تٖخذ َبٚ افًُْٔتغ اّرثقذـًٜٔ لافُٚثقفُٜٔٔ لُ تٖخذ َبٚ افًُْٜٔ افزلتًتٕٚتٜٔفَٕٚقٕٜٔ ًتً

ؽ إػ افُتٚب ادَدساّب إشىٍٚق ذبْتٔٔف:  ًترجؿ افًٓد افَديؿ إػ افٔقٕٕٜٚٔ ابتداءه مـ افَرق ]. 7صؼ -, دار ادؼؾ بٌرلت تًرَّ

ٚه. قرةبحًٛ اّشىافثٚفٞ ؾ.ف.   اُشُْدريٜ.  ٚه, ـؾ لاحد ظذ حدة, ؾقصِقا إػ ترمجٜ لاحدة متٚم , ؿٚف بٚفًّؾ شًٌقق ـٚتٌ

ٔٝ هذك ؾٓل تًْل أق مثؾ هذك افسمجٜ ُ ًيُّـ إُ أق تُقق مـ لحل اهللمًْك هذك اّشىقرة ظذ جٕٚٛ مـ اّمهٜٔ:  ٍّ . لفذفؽ ًش

 [افسمجٜ "افًًٌْٜٔٔ".

لرثٝ افًُْٜٔ ظـ ادجّع افٔٓقدن ]. 96صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜافًٓد افَديؿ ـام رهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ٌيؾ هيقد افَرق افثَٜ افُٚمِٜ ؾٔام ؿٚف بف ادسمجقق اُشُْدريققافٔقٕٚن  َّٕف حَّٚ ؿٚمٝ حرـٜ ادًًٚروٜ ود هذك افسمجٜ مـ ٌؿ , حتك إ

ؽ َبٚ  بٚء افًُْٜٔ بّنٚظر مً افثٚن ادٔالدن,  ًَّ يدة مـ افتََّقم لاُيامق   ًشِىَٚنٚ اُهلل ًمًتَديـ بام ؾٔٓٚ مـ إحٚف ُ يَؾ ظـ مت تزا

ؾ, اّصؾ افًزن ِِِّغ اُختالؽ بغ افًًٌْٜٔٔ لبغ افَّْص افًزن أنَّف ُ يرجع إػ خىٖ   افسمجٜ أل افََّْ بؾ هق تًديؾ لتهحٔح : ًمً

 [.إهلل اشتِزمف افقحل فًُْٜٔ ادًتٌَؾ
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أق ًْٜ, َلًهْٚؿ إصٚرات لصقاهد ـثرة مً ]. 44صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜٚق دير أنٌٚ مَٚر: رهٌ

ة لـٕٚقا يَتًٌقق مْٓٚ ظذ ش اّبقـريٍٚ» ـتٌٜ أشٍٚر افًٓد ادديد ـٕٚقا ًمىًَِّغ لظذ ظِؿ بٚفسمجٜ افًًٌْٜٔٔ بام ؾٔٓٚ اّشٍٚر ادًًامَّ

% مـ اؿتٌٚشٚت افًٓد 85حتك إق أحد افًِامء يَقـ إق ش, أَنٚ ٕٚؾًٜ فِتًِٔؿ لافتقبٔخ, فِتَقيؿ لافتٖديٛ» ادًتقم لافَٔغ ٍٕس

 [.افَديؿ مٖخقذة مـ افَّْص افًًٌْٔل

افًٓد ظْدمٚ يَتٌس ]. 26, 25صؼ -,  ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ هؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟ًمراجًٜ اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: 

ٚه بدلق اشتثْٚء مـ افسمجٜ افًًٌْٜٔٔادديد مـ افَديؿ  ٕجد افٍرلؾ بغ افْص . ل  حٚفٜ ادزامر لاّنٌٔٚء ٕجد ـؾ اُؿتٌٚشٚت تَريٌ

 [.افًزن لافْص افًًٌْٔل لاوحٜ

سمجٜ افًًٌْٜٔٔ ظْد اشتخدف ادًٔحٔقق اّلاِؾ اف] .51صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

ٚه مٖخقذة مـ . ل  افًٓد ادديد ادُتقب بٚفٔقٕٕٜٚٔ, اُؿتٌٚس مـ افًٓد افَديؿ ـؾ اُؿتٌٚشٚت مـ أشٍٚر افًٓد افَديؿ تَريٌ

بدأ بًض افٔٓقد   افًك , فذفؽ احسف ادًٔحٔقق هذك افسمجٜ لهظٚق مٚ اظتزلهٚ افًْخٜ ادًٔحٜٔ, لحذا افًٌٛ افًًٌْٜٔٔ

س افًزن, لهل ًٔحل اّلـ ُ يَتًْقق بٚفسمجٜ افًًٌْٜٔٔاد , لفذفؽ طٓرت   افَرق افثٚن ترمجٚت يقٕٕٜٚٔ جديدة فُِتٚب ادًَدَّ

يٜ بىٚبع لـٕٚٝ ترمجٜ أـٔال صديدة ادًحٚـٚة فألصؾ افًزن. ثٔقدلتٔقق, لشٔامخقس, لأـٔال ًتًْٛ فًِامء مـ افٔٓقد: ٍِّ , لًمتح

ٚه أق تُقق ترمجٜ أؿرب مٚ افٌِٜ افًزيٜ, ؾجٚء ت افسمجٜ افٔقٕٕٜٚٔ ؽر شًِِٜ يهًٛ ظذ افُثريـ ؾّٓٓٚ. ـام حٚلـ ثٔقدلتٔقق أجو

ٓٚ ؾٌدُه مـ أق ًيًزِّ بُِامت يقٕٕٜٚٔ ظـ افًٌٚرات افًزيٜ افًًرةيُقق فِْص افًزن,  , اـتٍك بٖق يُتٛ اّفٍٚظ افًزيٜ بْهِّ

ٚه ب٘ظىٚء افسمجٜ احلرؾٜٔ   افٔقٕٕٜٚٔ بؾ ـٚق ـؾ غ تهِْٚ إُ أجزاء مـ ترمجتفأمٚ شٔامخقس افتل بحرلؽ يقٕٕٜٚٔ.  , ؾُٚق أؿؾ اهتامم

 [.اِخرتغفذفؽ جٚءت ترمجتف أنَٜٔ لبٌِٜٔ ظـ افسمجتغ مٍهف أق جيًِٓٚ يقٕٕٜٚٔ ؾهٔحٜ, 

لأهٍؿ مٚ فٍٝ ٕير ألرجيٕٚقس   ]. 52صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ٚ   افَّْص حهق لجقد ـِامت لمًجيؾ بؾ لؾَرات ـٚمِٜ   افًًٌْٜٔٔ ُ لجقد ش افًًٌْٜٔٔ»لاخلٚمس ش افَّْص افًزن»افًّقديـ اّلـ 

َّٔزة   بدايٜ ادِّٜ أل افَىًٜ ل َنٚيتٓٚ, ِّمٚثِٜ فًِالأل افًُس, افًزن مٚت افتل ٕوًٓٚ اِق   لشط . فذفؽ لوع ظِٔٓٚ ظالمٜ ًِّم

 [افُّْهقص فْؼحٓٚ   احقامش.

  احٚمش: ًيًزِّ افَديس أؽًىْٔقس ]. 96صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ٚه »ظـ هذا ادقؿػ, رؽؿ أنَّف يُتٛ بٚفالتْٜٔٔ, ؿِٚاله:  م   افًِؿ )يَهد افُِْٚس افؼؿٜٔ لؿتّذ( ظْدهؿ أق   افُِْٚس اّـثر تَدُّ

ًدس ًَ لح اف ًٕحٌْل , ًلٌجدي رء   ادًَٚبؾ افًزن َيتِػ ظامَّ ترمجف افًًٌقق لإذا...  افًًٌْٜٔٔ ًترمجٝ بًّقٕٜ افرُّ ـٍ يٌٌْل أق  ؾًذ مٚ أط

ف بقاشىتٓؿ َّّ َّٔتٓؿ ؿد إتَِٝ إػ . ؾٖشٍٚر اٍّمٜ افٔٓقديٜ ادرؤلشْٚ أمٚف افتدبر اُهلل حٚ مت رؾقوٜ بًٌٛ ظثرهؿ افدئْٜ أل شقء ٕ

ْٚ ؿٌؾ جمّٔف.  ِِّّٝ إػ اّمؿ اددظقة فإليامق بربِّ لح صًقب أخرم لًش ـ افًًٌقق مـ افسمجٜ بٖشِقب اشتحًْف افرُّ َُّ لفذفؽ مت
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ٚه لاحداه  ًدس افذن حثَّٓؿ لأظىٚهؿ أق يُقٕقا صقت ًَ ًٝ أؿقـ أق افَّْص اف اف التْٔل فًِٓد افَديؿ   حٚفٜ افيلرة يٌٌْل أق ... لـام ـْ

ح بحًٛ افٔقٕٚن ادقثقؾ بف.  [شًيهحَّ

لًيؤػ ؾِٔق افًٍِٔقؽ ]. 35, 34صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

شٜ ظذ أجدهيؿ اُشُْدرن   افَرق اّلـ ادٔالدن بًض افتٍٚصٔؾ, ؾٔذـر أق افنٔقخ ا ُثْغ لافًًٌغ افذيـ  ِقا اّشٍٚر ادًَدَّ

ِّٔٛ مًٚظٔٓؿ, ؾٚشتجٚب اهلًل فهِقاهؿ حتك يْتٍع َبٚ افْٚس   تقجٔف شِقـٓؿ لحٔٚهؿ: ـام أق  ٕحق افًامء شِِٚغ اهللي أق ُ ًَي

ٚه بحُّٜ لحذؾ إهلٔغ» ادِؽ ًٍٕف افذن اهتٍؿ بتُّٔؾ هذا افًّؾ ادِٔؾ ـٚق ٚ افنٔقخ افذيـ ؿٚمقا بًّؾ هذك افسمجٜ ش, ًمًٚؿ لأمَّ

ـ داخِف ؽر مْيقر ًئِّف مٚ ش, افقحل اُهلل» ؾُٕٚقا حتٝ َِّ ؾْىَقا بٍْس افُِامت لاّؾًٚـ ـام فق ـٚق ـؾ لاحد مْٓؿ ًيهٌل إػ ًمِ

د ًمسمجغ بؾ )...( .يُتٌف ِِّّل افَداشٜ لأنٌٔٚء» ؾِؿ يُـ افنٔقخ إذاه جًمرَّ  [.شًمً

  احٚمش: يَقـ يقشتغ افنٓٔد )افَرق ]. 88صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜق دير أنٌٚ مَٚر: رهٌٚ

بِّٔغ( »... افثٚن ادٔالدن(   حقارك مع تريٍق افٔٓقدن:  ِِّّٔؽ )أن: افرا ؾ ًمً ه أق أخزؿ أُ ًتهدِّ افذيـ جتٚهلا ظذ جتدن ًموىَّرا

ٚه   ظك بىِّٔقس مِؽ مكتًٍر ر حٜ أق ء  خر َيتِػ ظامَّ ذحف افًًٌقق صٔخ س ًتيٓر سا . ًهْٚؿ  يٚت   افُتٚب ادًَدَّ

شٜ ...  ؿ جتٚهلا ظذ تٖـٔد مٚ غ تذـرك اّشٍٚر ادًَدَّ ُِِّّٔؿ افذيـ رؾوقا ترمجٜ  راءهؿ بٚضِٜ لأَنؿ أؽٌٔٚء, حتك إَنَّ أنٚ ُ أثؼ   ًمً

ٚه  ٚلفقق ترمجٜ أخرمافًًٌغ صٔخ ًُ ٚه مـ افتل ترمجٓٚ افًًٌقق افذيـ ـٕٚقا )لهل ترمجٜ أـٔال(  ل ًتٌ ـً ؿ اشتًٌدلا  ـام أرجق أق ًتالحظ أَنَّ

 [ش.مع بىِّٔقس

لؿد اشتٌَِٝ افًُْٜٔ هذك افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ, ]. 99صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس: 

ٓٚ افٔٓقد ادٗمْقق بٚدًٔح ظـ أجدادهؿ, بُؾ لؿٚر لاحساف. لؿد ؿٔؾ أق ظدد افنٔقخ افذيـ اوىًِقا بٚفسمجٜ شًٌغ ـام تقارث

ؿ ـٕٚقا يًِّقق ًمٍْرديـ بٖمر بىِّٔقس.  ٚه, لأَنَّ ؾقا   اّصؾصٔخ رِّ ًُ ت ترمجٚهؿ . لفًٍؾ ذفؽ خنٜٔ مـ أق  ل  َنٚيٜ ظِّٓؿ ًلٌجدي

مجٜ مـ جٜٓ لإحٚف اهلل  حؿ مـ جٜٓ أخرم ؾُٚق. ًمىٚبَٜ مـ ـؾ جٜٓ ٚه ظذ صدؾ افسَّ . لؿد أمتُّقا ترمجٜ مجٔع أشٍٚر افًٓد ذفؽ ًبرهٕٚ

 [افَديؿ ًدؾًٜ لاحدة.

ـٕٚٝ اخلىقة افتٚفٜٔ احلتّٜٔ هل ]. 33, 32صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

  اُشُْدريٜ ابتداءه مـ افَرق افثٚفٞ ؿٌؾ اة لبٚؿل أشٍٚر افًٓد افَديؿ إػ افٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ. لؿد متَّٝ ؾًاله هذك افسمجٜ ترمجٜ افتقر

رت بٚشؿ ٌٓ ٚه مـ هيقد ألرصِٔؿ افذيـ لاُشؿ مٖخقذ مـ ش. ebdomekontaافسمجٜ افًًٌْٜٔٔ » ادٔالد لاصًت اُثْغ لافًًٌغ صٔخ

. لفُـ غ يَتك اشتًامـ هذا ؾ.ف.( 246شْٜ  - 285ٍٚر مقشك   ظك بىِّٔقس افثٚن ؾٔالدفٍقس )شْٜ ؿٚمقا بسمجٜ مخًٜ أش

ـ ـؾ أشٍٚر افًٓد افَديؿ افتل ًترمجٝ ؾٔام بًد مـ افٌِٜ افًزيٜ لصٚرت ظذ أشٍٚر افتقراة ؾَط, ش افًًٌْٜٔٔ»اُشؿ  َّّ بؾ اتًَّع فٔتو

تَّٚب ادًٔحٔغ   افُ ًُ ت أربًٜ ؿرلق فتْتٓل   . ًْٜٔ اّلػمًرلؾٜ فدم اف لفَد بدأت هذك افسمجٜ   افَرق افثٚفٞ ؿٌؾ ادٔالد لامتدَّ
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مٜ شٍر نبٕٚوامف شٍر اّمثٚـ افذن ترمجف شٔامخقس افٔٓقد ألاِؾ افَرق افثٚن ادًسجؿ إػ افٔقٕٕٜٚٔ ش ينقع بـ شراخ». ؾٍل ًمَدِّ

ح أق مٚ ئًْف مـ ظٌٚرة ؾ.ف. يذـر أنَّف ـٚق فدم هيقد اُ 116شْٜ  ًتٛ اّخرم: لادًرجَّ ًُ بًض »شُْدريٜ افتقراة لاّنٌٔٚء لبًض اف

ًتٛ اّخرم ًُ ًتٛ ادزامر لأدب احلُّٜ لهل  خر اّشٍٚر افتل ؿَّْْٓٚ هيقد ؾًِىغ   افَرق افثٚن ؿٌؾ ادٔالد.ش اف ـً  [هل 

هل أؿدف ًمًتْد رشٚفٜ أرشتٔٚس: ]. 34, 33صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ْدريٜافًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

. مع تٍٚصٔؾ رلأِٜ ؿههٜٔ ًمنًٌٜ فٍِْس لاخلٔٚـ, هل ظّؾ أديب يّزج احلَِٚؼ افتٚرَئٜ فديْٚ ظـ افسمجٜ افٔقٕٕٜٚٔ فًِٓد افَديؿ

ص هذك افرش أمغ  ديّسيقس ؾٚفريقسٚفٜ   افًْٚس افتٚفٜٔ: )...( لهذك شّٜ اّظامـ اّدبٜٔ افتٚرَئٜ   افًهقر افَديّٜ. لتتِخَّ

مـ مُِٔف بىِّٔقس افثٚن تقؾر ًٕخٜ  ٛيىِ, Brochoriumمُتٌٜ اُشُْدريٜ افتل أننٖهٚ بىِّٔقس اّلـ   حل افَهقر 

ٚه إفٔف أق يًٌث)...( أرشؾ ادِؽ بً يقٕٕٜٚٔ مـ أشٍٚر افٔٓقد بًتَّٜ مـ منٚيخ افٔٓقد مـ ٞ فف ٜ إػ رِٔس ـْٜٓ ألرصِٔؿ "فًٔٚزر" ضٚفٌ

ٓغ   افتقراة لظٚرؾغ بٚفٌِتغ افًزيٜ لافٔقٕٕٜٚٔ, ـؾ شٌط َِّ ؾحيلا حٚمِغ . ليذـر أرشتٔٚس   رشٚفتف أشامءهؿ لأشٌٚضٓؿ, متٍ

ٌٜ ًًٕخٜ مـ افتقراة مُتقبٜ بحرلؽ ظزيٜ ًمذهَّ رة ؾٚرلس ظز . )...( اصىحٌٓؿ ديّسيقس ؾٚفريقس أمغ ادُتٌٜ إػ جزيمًٓؿ 

ٌٍؼ ّـٕٚقا ًيَٚرٕقق مٚ يً. ؿكو ؾٚخرو   هذا ادُٚق احٚدئ بًٔداه ظـ وقوٚء ادديْٜحٚجز اّمقاج "احٌتٚشتٚد" حٔٞ ًأٌظدَّ حؿ  ِقٕف فٔتَّ

ٚه. اجتّمع بًوف لُ يُقق ًهْٚؿ خالؽ ع افنًٛ . لمٚ ارتوٚك ادّٔع ـٚق ديّسيقس يًْخف. اـتِّٝ افسمجٜ   اثْغ لشًٌغ يقم

ِقا إفٔف أق ًيًىل ًٕخٜ فُؾ أرخـ مـ مج ٚظتٓؿ. افٔٓقدن ـِف, لؿرأ حؿ ديّسيقس مـ افسمجٜ ؾٚشتٌَِقهٚ بحامسى صديدى لتقشَّ

ٚلـ تٌٔر أل حذؽ أل إوٚؾٜ رءًلبًد إُتٓٚء ًأؤٍٝ افِ ًُ  [.ْٚت ظذ ـؾ مـ 

أمٚ اّشٍٚر ادًٌقؿٜ ؾٔام يع ؿِّٜٚ بّٚشٍٚر افًًٌْٜٔٔ. ]. 55صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

لف بْجّٜ )*( ؾٓل ُ تقجد   افَِّٜٚ افَٕٚقٕٜٔ اّخرة فألشٍٚر افًزيٜ شٜ اخلٚصٜ بٚفرُّ , لفُـ اِق ؽٚفٌٔتٓٚ مقجقدة   افُتٛ ادًَدَّ

ًتٛ افزلتًتٕٚٝ حتٝ اشؿ "اّبقـريٍٚ".  افُٚثقفٔؽ لافٔقٕٕٚٔغ اّرثقذـس لافًٚفٍقٕٔغ. ـام أَنٚ مىٌقظٜ ـً ء ًمٍْهِٜ مـ    أجزا

لف لافًٚفٍقٕٔغ ًتٛ افُٚثقفٔؽ لافرُّ ـً صالة , هل إشدارس اّلـ( لُ حتك   اّبقـريٍٚ) لاّشٍٚر افقحٔدة افتل ُ تقجد   

ك ًٍ بع, مْ ًتٛ ادً لأؽٚن لمزامر شِٔامق, لادُٚبٔقق افثٚفٞ لافرا ًُ لف اّرثقذـس لافًٚفٍقٕٔغ . لفُـ بًض اف شٜ اخلٚصٜ بٚفرُّ َدَّ

ٚه ظذ ادُٚبٔغ , افثٚفٞ غلادُٚبٔ, لصالة مًْك, رس اّلـؾتحتقن ظذ إشدا ظاللة ظذ أق افُتٚب ادَدس افٔقٕٚن ُتقن أجو

ادامفؽ )أشٍٚر  4 - 1راظقث, . افْٚمقس لافتٚريخ: افتُقيـ, اخلرلج, افالليغ, افًدد, افتثْٜٔ, ينقع, افَوٚة, افرابع   ًمِحؼ

 4 - 1* , * ضقبٔٚ, * هيقديٕٝحّٔٚ(, أشتر,  -, إشدارس افثٚن )ظزرا * إشدارس اّلـاّخٌٚر,  2 - 1صّقِٔؾ لادِقؿ(, 

ك, * اّؽٚن. اّشٍٚر افنًريٜ لافٌْقيٜ: ادزامر, مُٚبٔقق ًَّ ُٕنٚد, (, اّمثٚـ, ادٚمًٜ, ٕنٔد امقجقدة بغ اّؽٚن) * صالة مْ

, هقصع, ظٚمقس, مٔخٚ, يقِٔؾ, ظقبديٚ, يقٕٚق, ٕٚحقف, حٌَقؾ, * مزامر شِٔامق, * ينقع بـ شراخ, * حُّٜ شِٔامقأجقب, 

ثل, حزؿٔٚـ, دإٔٚـ, مقجقدة   بٚرلخ) رشٚفٜ إرمٔٚ, * بٚرلخصٍْٔٚ, حجل, زـريٚ, مالخل, إصًٔٚء, إرمٔٚ,   * صالة ظزريٚ(, ادرا
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مقجقدة   ) * بًؾ لافتْغ(, مقجقدة   دإٔٚـ) * شقشْٜ(, مقجقدة   دإٔٚـ) * ٕنٔد افٔٓقد افثالثٜ (,مقجقدة   دإٔٚـ)

 [(.دإٔٚـ

 ترمجٜ افٍقدٚتٚ افالتْٜٔٔ

افٍقدٚتٚ: ـٚق افًٓد افَديؿ   ]. 89-87صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ٚ   افٌرب ؾُٕٚٝ افسمجٜ افالتْٜٔٔ افَديّٜ )لرمزهٚ اف ( احٖخقذة ظـ افًًٌْٜٔٔ دلق تٌٔر, OLؼؾ ادًٔحل هق افًًٌْٜٔٔ. أمَّ

لهل افتل ـتٛ َبٚ اِبٚء افالتغ ادًٔحٔقق مثؾ ترتِٕٔٚقس لـزيٕٚقس أشَػ ؿرضٚجْٜ افنٓٔد   افَرق افثٚفٞ, ثؿ أمزلشٔقس 

ٚخ أق , لـام حدث   افؼؾأشَػ هٌٔق   افَرٕغ افرابع لاخلٚمس. أشَػ مٔالٕق لأؽًىْٔقس  ًٍ ٕتٔجٜ فألخىٚء ادًساـّٜ مـ افُّْ

ٚه   افٌرب, اؿتوٝ افيلرة تَْٔح لتَْٜٔ لمراجًٜ افًًٌْٜٔٔ ِّمٚ دظٚ افٌٚبٚ دامٚشقس بىريرؿ رلمٚ   ألاخر افَرق . تُرر هذا أجو

ِِّػ افَديس جرلف بع أق ًيُ سبًّؾ ت, افرا دًرؾتف بقجقد اختالؾٚت . ؾًٚؾر جرلف إػ ؾًِىغ رمجٜ ُتْٜٔٔ جديدة فُِتٚب ادًَدَّ

ف, لؿٚمٝ بْٔف لبغ أحٌٚر افٔٓقد ًهْٚؿ ُمٚلرات ًمْٚؿنٚت حقـ رؾوٓؿ اُظساؽ 383شْٜ  بغ افًُّْهقص افًزيٜ لبغ افًًٌْٜٔٔ

بٚدراحؾ افتٚرَئٜ افتل ظزت َبٚ اّشٍٚر افٔٓقديٜ افتل بغ أجدهيؿ  بٖشٍٚر افًًٌْٜٔٔ افتل بدلق أصؾ ظزن: ًربَّام بًٌٛ جِٓٓؿ

داه مْٓؿ فتنُُٔف ؾٔام بغ أجدن ادًٔحٔغ مـ أشٍٚر يقٕٕٜٚٔ.  ُّّ ؾَد ـٚق فدم  بٚء افًُْٜٔ ًمْذ افَرق افثٚن صُقؿو دؾًتٓؿ لًربَّام تً

ٚف افٔٓقد ب٘خٍٚء احلَِٚؼ لاّشٍٚر اُهلٜٔ ٓٚ . لبدأ جرلف ُهِّ ٚه بستٔٛ اّشٍٚر ـام هق   افًًٌْٜٔٔ فَُّْف اشتٌدـ ٕهَّ ظِّف ًُمتٍي

حف ألرجيٕٚقس   افًّقد اخلٚمس مـ احًُٚبال, لترجؿ  افذن ـٚق حتٝ يديف مـ مُتٌٜ ؿٔكيٜ ادديدة, لهق افَّْص افذن صحَّ

ٚ مٚ غ جي دك ظْدهؿ ؾَد ترمجف مـ افًّقد اخلٚمس مـ احًُٚبال ل بدُه مْف افَّْص افًزن ادقجقد فدم أحٌٚر افٔٓقد   ؾًِىغ. أمَّ

ه أنَّف أخذهٚ ظـ افًًٌْٜٔٔ.  ٚه أنَّف ترجؿ شٍر ضقبٔٚلوع فف ظالمٚت ذاـرا مـ أصؾ  رامل )هُذا دظٚك   افٍقدٚتٚ(  ليذـر جرلف أجو

ٚه  ٍُّيٚت افَديس جرلف جتٚك اّشٍٚر افتل غ يًثر حٚ ظذ أؽر مقجقد حٚفٔ إُ أق صؾ ظزن فدم أحٌٚر افٔٓقد ًهْٚؿ . لرؽؿ حت

, جٚظِٜ اّشٍٚر ـِٓٚ ظذ مًتقم لاحد مـ افَٕٚقٕٜٔ, شافنًٌٜٔ»أن  شافٍقدٚتٚ» افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ؿٌِٝ ترمجتف لأظىتٓٚ اشؿ

أؽًىْٔقس شْٜ لمـ ؿٌِف جمّع هٌٔق افذن حيك افَديس , ف397ًمًتْدة   ذفؽ إػ ؿرارات جمّع ؿرضٚجْٜ ادحع ادًَْد شْٜ 

ـَ ُ يًسؽ بجّٔع »ف أق: 1546, دلق متٔٔز بغ هذك اّشٍٚر مجًٔٓٚ. فذفؽ ؿرر جمّع ترٕٝ افُٚثقفُٔل ادًَْد شْٜ ف393 ـؾ مي

ٚه  ًتٛ ادقجقدة   افٍقدٚتٚ ًيًتز ُمرلم ًُ  [.شاف

س   بدأ جر]. 158, 157صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  لف ظِّف   ترمجٜ افُتٚب ادًَدَّ

ٍَِّف افٌٚبٚ دمٚشٔقس بٚفَٔٚف بذفؽ   ظٚف  ٚه ترمجٜ ُتْٜٔٔ ف. 383أل  382رلمٜٔ بًد أق ـ ؾَٚف بسمجٜ اّنٚجٔؾ اّربًٜ بنظٜ ًمًتخدم

هق  - ـام ؿٚـ -ذك افسمجٜ . لـٕٚٝ هدؾف مـ افَٔٚف َبؿديّٜ ـٖشٚس فًِّف مع تهقيٌٓٚ بًد دراشٜ افًُّْهقص افٔقٕٕٜٚٔ اّصِٜٔ

ؿٜ ٚد ادِٜٓ, تهقيٛ اّخىٚء افتل حدثٝ مـ ادًسمجغ افذيـ غ يِتزمقا افدِّ ِف افْٚشخقق خثٍؿ ـؾ مٚ أد, لافتٌَّٔرات افٍٚوحٜ مـ افَُّْ



 [55..... ] فُتٚب ادَدسا ظـ صٚمِٜ ؾُرة

www.alta3b.wordpress.com 

لك يغ, أل ؽرَّ َِّ ؿٚف َبٚ مًٔحٔقق بّـ ؾٔٓؿ افٌٚبٚ, , ـام ييٓر مـ َٕد افسمجٚت افالتْٜٔٔ افَديؿ افتل افذيـ ـٕٚقا ِّٕٚغ أـثر مْٓؿ ًمتٔ

, ؾُٚق أمٚف جرلف ظّؾ صٚؾ, ؾَٚنّؽ   ظِّف. )...( ظذ أجٜ حٚـ, ؾَد ـٚق ؾٔٓٚ افُثر جداه مـ اّخىٚء لافتٌَّٔرات لاُوٚؾٚت

ُه بسمجٜ هيًٜ , ؾَد إكؽ إػ هذا افًّؾ ؾقراه بًد أق أـّؾ ترمجٜ اّنٚجٔؾ, ؾَٚف ألفَد ترجؿ جرلف ـؾ أشٍٚر افًٓد افَديؿ

ٚه ؿديامه, لفَُّْف   هذك ادرة راجًف ظذ افًزن اّصع لظذ ًٕخٜ مـ افًًٌْٜٔٔ افٔقٕٕٚٔ ٚ ُتْٔٔ ٚه ٕها ٚه أجو ٜ. لفُـ فِّزامر, ًمًتخدم

ىٜ ترؿ رلمٚ لاشتَر   بٔٝ حلؿ. ل  بٔٝ حلؿ اشتٖنػ جرلف ظِّف بٚفَٔٚ ف بسمجٜ ثٕٜٚٔ هذك افسمجٜ غ حتز روٚك لظْد هذك افَُّْ

ؼ دؿَّٜ أظيؿ برجقظف إػ شداشٜٔ ألرجيٕٚقسفِّزامر.  ََّ س افذن بف ٕهقص ظزيٜ ليقٕٕٜٚٔ . ل  هذك افسمجٜ ح لهل افُتٚب ادًَدَّ

ظٜ مـ افًٓد افَديؿ   شتَّٜ أظّدة اشتخدمٝ . لمع أق جرلف ؿٚف بًّؾ ترمجٜ ثٚفثٜ فِّزامر, ؾ٘قَّ هذك افسمجٜ افثٕٜٚٔ هل افتل ًمتْقِّ

ٚه بٚفًًٌْٜٔٔ.  ثؿ بًد ذفؽ   افٍقدٚتٚ. ثٍؿ ذع   ترمجٜ شٍر أجقب, لاّشٍٚر افثالثٜ ادًْقبٜ فًِٔامق, لشٍرن أخٌٚر اّجٚف ًمًتًْٔ

لأظىقك  ,خىٚ جرلف خىقة جريّٜ ؾٓجر افَّْص افًًٌْٔل رؽؿ أنَّف ـٚق يًتزك ادًٔحٔقق داِامه أنَّف افَّْص احلٚشؿ ّشٍٚر افًٓد افَديؿ

بدأ . لمـ ذفؽ افقؿٝ ؾهٚظداه, يٌدل أنَّف, بدُه مـ اُظتامد ظذ افسمجٜ افٔقٕٕٜٚٔ افًًٌْٜٔٔ, مُٕٜٚ أظيؿ مـ افًُّْهقص افًزيٜ اّصِٜٔ

 [.جرلف ًيسجؿ ًمٌٚذة مـ افًزيٜ شِٚر أشٍٚر افًٓد افَديؿ

س ]. 117, 116صؼ -مرؿس , دار جمِٜ ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس:  لمـ أؾرئَٚ إتؼ افُتٚب ادًَدَّ

إذ , ظذ أحًـ صٌٜٔ فِسمجٜ افالتْٜٔٔ اّلرلبٜٔ شإيتُٚ»افالتْٔل ؿٌؾ افَرق افرابع إػ ألرلبٚ. لؿد أضِؼ افَديس أؽًىْٔقس اشؿ 

خ ادقجقدةحتك أقَّ ظدد أصُٚـ افَّْ , أنَّف ـٕٚٝ ًهْٚؿ ترمجٚت خًمتٍِٜ ؾٔٓٚ ـثر مـ ادًٍٚرؿٚت ًي . لأمٚف هذا اُفتزاف ص ًيًٚلن ظدد افُّْ

دةبيلرة  د   مٌٚرة بٌٔٝ حلؿ شْٜ , ؿٚف إجيٚد ترمجٜ ًمقحَّ , بتُِٔػ مـ افٌٚبٚ دامٚشقس أشَػ رلمٚ, ف383افًالمٜ جرلف ادًتقحِّ

ٚه بٚدخىقضٚت افٔقٕٕٜٚٔ,  شإيتُٚ»بٍحص دؿٔؼ فِسمجٜ افالتْٜٔٔ افَديّٜ بٌرض ًمراجًتٓٚ لتَْٔحٓٚ. لؿد بدأ بتهحٔح افؼ  ًمًتًْٔ

ٝ ادًراجًٜ افث حي َّٕام بدرجٜ أـثر شىحٜٔ, ثٍؿ أتًٌٓام بًّؾ ًمراجًتغ فًٍر ادزامر, لؿد ًصحِّ ٕٜٚٔ ؾراجع افٌنِٚر ألُه ثؿ افرشِٚؾ لإ

َّٜٔ افًٓد افَديؿ ؿد ظقدٝ ِٓٚ. ليٌدل أق بَ ًجقع إػ افسمجٜ افًزإٜٔ   بًض أجزا بٍْس افىريَٜ, لفُـ ًٌٕٜ بًٔىٜ مـ هذا  بٚفرُّ

ٚه شْٜ  ة بدأهٚ جرلف أجو ف 395افًّؾ هل افتل بَٔٝ حتك اِق. لظذ أجَّٜ حٚـ, ؾ٘قَّ افسمجٜ تتوٚءـ ؿّٔتٓٚ أمٚف خىَّٜ أـثر جرأ

س مـ افٌِٜ افًزيٜ ًمٌٚذة ٜ زهٚء فسمجٜ افُتٚب ادًَدَّ َّّ ؽؿ مـ أق بًض اّشٍٚر ًترمجٝ بٚفشْٜ,  14. لفَد اشتٌرؿٝ مْف هذك ادًٓ رَّ

ٔيٝ بنظٜ ؽر ظٚديٜ ِّّ س افتل ًش لمًْٚهٚ  - شافٍقدٚتٚ». لفَد مٍر لؿٝ ضقيؾ فُل حتقز ترمجتف افالتْٜٔٔ ادديدة فُِتٚب ادًَدَّ

ٚ بغ اّلشٚط افدئْٜ. - افنًِٜٚ أل افنًٌٜٔ  [ؿٌقُه ظٚما
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خ افُتٚب ادًَدَّس ًي ًٕ  اختالؽ 

ًَٕٚرق افُتٚب ادَدس ]. 179صؼ -, دار افتٖخٔػ لافَّْؼ فًُِْٜٔ اّشٍَٜٔ بٚفَٚهرة اددخؾ إػ افُتٚب ادَدسحٌٔٛ شًٔد:  حغ 

ًٕالحظ افًريب بٚفتل تًتًِّف افُِْٚس افزلتًتٕٚتٜٔ بٚفُتٚب ادَدس افذن تًتًِّف افُِْٚس افُٚثقفُٜٔٔ لاّرثقذـًٜٔ افؼؿٜٔ, 

 [. لًتًرؽ تِؽ اّشٍٚر افتل غ ًتدمٟ   افًْخٜ اّلػ بّٚبقـريٍٚ.اه أـثر مـ اّلػأق افًْخٜ اّخرة تنّؾ أشٍٚر

خالؾٚت بٚفًٌْٜ إػ افُتٚب ادَدس: ظذ ]. 15صؼ -, ادزء اّلـ, ط. افُِٜٔ اُـِرئُٜ افالهقت ادًَٚرقافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ: 

ٚه ـٌراه, ظذ افرؽؿ مـ ـالمٓؿ ظـ "احلؼ افُتٚيب", إُ أنْٚ ٕٖخذ ظِٔٓؿ هْٚ أمريـ  افرؽؿ مـ اهتامف افزلتًتٕٚٝ بٚفُتٚب اهتامم

مثؾ ضقبٔٚ, هيقديٝ, ينقع بـ شراخ, لبٚرلخ, لشٍر احلُّٜ, شٍرن ادُٚبٔغ لبًض  ظدف إيامَنؿ بًٌض أشٍٚر افُتٚبهٚمغ: 

 [.ام توؿ   ترمجٜ افُٚثقفٔؽ فُِتٚبلظدف وّٓٚ إػ افُتٚب مثِأجزاء أخرم مـ افُتٚب ... لاظتٌٚرهؿ إَنٚ أبقـريٍٚ, 

فٔس ـؾ افٔٓقد اتٍََّقا ظذ افُتٚبٚت افتل ٕحـ ًِٕؿ أق ], دار افثَٚؾٜ, ادَدمٜ. تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

ٚه جتٚدفقا حقـ اّشٍٚر افتل يتُقق مْٓٚ افًٓد ادديد, يتُقق مْٓٚ ـتَٚبؿ ادَدس اّمر ـذفؽ حتك ظٚف  , لطؾلأق ادًٔحٔغ أجو

بؾ لحتك اِق مٚ زاـ ًهْٚؿ ف حغ اتٍَّؼ ؽٚفٌٜٔ ؿٚدة افًُْٜٔ ظذ جمّقظٜ اّشٍٚر افتل يتُقق مْٓٚ افُتٚب ادَدس اِق, 355

, ؾٚفرلمٚق افُٚثقفٔؽ ظْدهؿ ظٓد ؿديؿ وخؿ ينّؾ افًًٌْٜٔٔ, لهل افسمجٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ فألشٍٚر افًزيٜ, اختالؽ   اِراء

 [لافُِْٚس اّرثقذـًٜٔ افؼؿٜٔ تؤػ أشٍٚراه ؿِِٜٔ أخرم.

اّشٍٚر ]. 36, 35صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

غ َٜ بًٌض أشٍٚر افًٓد افَديؿ افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ )اّبقـريٍٚ(: ًهْٚؿ جمّقظٜ مـ اّشٍٚر اخلٚصٜ افُٚمِٜ, لـذفؽ بًض ـتٚبٚت ًمِح

ٚه ترد وّـ افًٓد افَديؿ بْهف افًزن افذن أذٕٚ إفٔف , لفُْْٚ ٕجدهٚ   افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ )افٔقٕٕٜٚٔ( افتل اشتخدمٝ اشتخدام

ٚه   ظهقر ادًٔحٜٔ اّلػ. )...(  إُ أق ًهْٚؿ . ثٕٜٚٔلًهْٚؿ ـِْٚس تٌَؾ هذك افُتٚبٚت لًتًرؽ ظْدهٚ بٚشؿ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افلاشً

ة أشٌٚب,  ـِْٚس أخرم ُ تٌَِٓٚ وّـ افُتٚب ادَدس ف فذفؽ ظدَّ . لـِّٜ أبقـريٍٚ ـِّٜ لًتًرؽ ظْدهٚ بٚشؿ "اّبقـريٍٚ"لًتَدِّ

ٚه ظـ افقء افنن أل ادخٌقء. لفُـ بّرلر افزمـ أصٌحٝ ـِّٜ أبقـريٍٚ تدـ ظذ مٚ حتقف افنُقؿ  يقٕٕٜٚٔ ـٕٚٝ ًتًتخدف أشٚش

 [صحتف. حقـ

مقؿػ افُِْٚس اُصالحٜٔ ]. 91-89صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ظذ اّشٍٚر افتل فٔس حٚ أصؾ  شاّبقـريٍٚ» ٜـٚق افَديس جرلف أحد افذيـ أضَِقا ـِّ)افزلتًتٕٚتٜٔ( مـ أشٍٚر اّبقـريٍٚ: 

ٚه بٚفالتْٜٔٔ دلق أن اختالؽ, حتك ـٕٚٝ ثقرة اُصالح افديْل   . لفُـ بَل افًٓظزن ٚه بٚفٔقٕٕٜٚٔ لؽرب د افَديؿ   افًُْٜٔ ذؿ

ظذ اظتٌٚر أق افًُْٜٔ هل ادهدر اّشٚد لافقحٔد ألرلبٚ ود افًُْٜٔ رلمٚ   افَرق افًٚدس ظؼ, بًٌٛ مٚ أوٚؾتف مـ ظَِٚد, 
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س لحدك هق مهدر افتًَِّٔؿ لافًَٔدةٕٚدم ًزظامء اُ, ل  ادًَٚبؾ. فِتًِٔؿ , ؾًٌٌٛ ظَٔدة ادىٓر. صالح افديْل أق افُتٚب ادًَدَّ

لمجع )هيقذا ادُٚيب( صدؿٚت أخٍل درهؿ مـ افٍوٜ »: اشتُْر مٚرتـ فقثر اظتامد افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ظذ مٚ جٚء   شٍر ادُٚبٔغ

ب ذبٔح ر   افَٔٚمٜ. ّنف فق ظذ ظدد افرجٚـ, لأرشِٓٚ إػ ألرصِٔؿ فًتَرَّ ُِّ ٚه لتَقياٚ جداه, إذ ـٚق ًيٍ ٚه حًْ ٚه صًْٔ ٜ ظـ اخلىٜٔ, صًٕٚ

ٚؿىغ فُٕٚٝ افهالة مـ أجؾ ادقتك بٚضِٜ. ّنَّف ـٚق يرتّل أق افراؿديـ بَْٚلة تُقق ُمٍقطٜ حؿ ًّٕٜ  ًَّ غ يُـ يرجق ؿٔٚمٜ اف

س هذا افٍُر. ؾِٓذا صْع هذا افٍداء ُِّقا مـ اخلىٚيٚ جديدة. ؾهٚفح لًمَدَّ (. لمـ ًهْٚ 46-43:  12مؽ  2) شّجؾ افراؿديـ فْٔح

ؾّـ ثؿَّ اشتًٌدت ـؾ ٕنٖت   افُِْٚس اُصالحٜٔ رؽٌٜ صديدة فتحديد اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ ُظتٌٚرهٚ أَنٚ ادهدر افقحٔد فِتًِٔؿ. 

ٚه فألشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ للوًتف ٚه لجًِتف ًمِحَ تف مً َّّ ًتٛ بغ افًٓديـ افَديؿ لادديد مٚ فٔس فف أصؾ ظزن لو ًُ . لهُذا ـٕٚٝ ًتىٌع اف

س تْؼ بٚفٌِٜ إُجِٔزيٜ افسمجٜ ادًْقبٜ فِِّؽ جّٔس  شٜ   شِٚر افٌِٚت اّلرلبٜٔ. لظْدمٚ بدأت مجًٔٚت افُتٚب ادًَدَّ ادًَدَّ

(KJV .ٚه ت لٕتٔجٜ ادًْٚؿنٚت احلٚدة افتل ؿٚمٝ  ( ـٕٚٝ بدلق أشٍٚر اّبقـريٍٚ أحٕٔٚ  ألرلبٚ حقـ صحٜ هذك اّشٍٚر اوىرَّ

س   إٕجِسا لأمريُٚ شْٜ  لهُذا لصِٝ إفْٔٚ افسمجٜ . ف أق ًتًِـ تقؿٍُّٓٚ ظـ ضٌع أشٍٚر اّبقـري1826ٍٚمجًٔٚت افُتٚب ادًَدَّ

س خٚفٜٔ مـ اّشٍٚر ادحذلؾٜ ٚه بٚؿل اّشٍٚر  افًربٜٔ افهٚدرة ظـ مجًٜٔ افُتٚب ادًَدَّ ٜه أجو ظـ افٍقدٚتٚ افتل أخذت ظـ لًمسمٌج

 [اّشٍٚر افًزيٜ افٔٓقديٜ.

ْغ اّخرة   مك ]. 91صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر:  ًِّ لؿٚمٝ   اف

ٚه مـ أش س خٚفٔ ع بًّرؾٜ مجًٔٚت افُتٚب ادًَدَّ ص   افُتٚب ادًقزَّ , لذفؽ بىٌٚظٜ لٕؼ هذك ٍٚر اّبقـريًٍُٚمٚلُت فًٍد افَُّْ

)بتًؤد افَّص متك ادًُغ حَّٚ ـٚق لـٔاله فٌىريرـٜٔ  شاّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افتل حذؾٓٚ افزلتًتٕٚٝ»اّشٍٚر حتٝ ظْقاق: 

افتل ًأخذت  ف, لفُْٓٚ حتتٚج إػ مَدمٜ تؼح ادهٚدر افًربٜٔ لافٌَى1972ٜٔف. لًأظٔد ضًٌف ثٕٜٚٔ شْٜ 1954اُشُْدريٜ( شْٜ 

ٚه   اُشُْدريٜ اّشٍٚر ادحذلؾٜ ـام جٚءت   افسمجٜ افًربٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ:  فذفؽ ًيالحظ ظْٓٚ هذك افْهقص. ـام صدر أجو

 [.شٌٌٓٚ يرجع إػ ادهدر افذن ًأخذت مْف ـؾ مْٓام, لجقد بًض اُختالؾٚت افٍِئٜ بغ افىًٌتغ ئافَٚر

 ًمنُِٜ ٍٕص افُتٚب ادًَدَّس

 (افًٓد ادديد حتديداه )

خ اّصِٜٔ .1 ًي  ؤٚع افُّْ

هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔترمجٜ افُتٚب ادَدس:  ًٌٜ ]. 12صؼ -افًٓد ادديد, دار ادؼؾ بٌرلت مدخؾ إػ , افرَّ ًَّ بٌِْٚ ٍٕص اّشٍٚر اف

ٌُِّٚت. لهل ُمٍقطٜ اِ ق   ادُتٌٚت   ضقـ افًٚغ لافًؼيـ   ظددى ـٌرى مـ ادخىقضٚت افتل ًأنٌَنّٝ   ـثرى مـ خمتِػ اف
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َتٓٚ يد لفٔس   هذك ادخىقضٚت ـتٚب لاحد بخط ادٗفِّػ ًٍٕفلظروف.  ىَّ ًتٛ افتل خي ًُ خ فِ ًي خ افُّْ ًي ًٕ خ أل  ًي ًٕ , بؾ هل ـِٓٚ 

.  [ادٗفِّػ ًٍٕف أل أمالهٚ إمالءه

فٔس بغ أجديْٚ اِق ادخىقضٜ ]. 19صؼ - ٜٔبٚفًٌٚش, اّنٌٚ رليس خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

ٍط ـٚتٛ أن شٍر مـ أشٍٚر افًٓد ادديد أل افًٓد افَديؿ, أن: اّصِٜٔ ٜ افتل بٌخي خي ًَ ُيٝ . ؾٓذك ادخىقضٚت ربام تُقق ؿد افُّْ ٌِ َٓ اَشًت

ض فإلتالؽ, أل ًربَّام يُقق بًوٓٚ ؿد مـ ـثرة اُشتًامـ رَّ ًي ٚه ظذ وىٓٚداُخٍٚء   أَزٌمْٜي اُأل  تي ٚه لأق بًوٓٚ ـٚق مًُتقب , ًخًهقص

ِيػلرؾ افزدن,  خ ـثرة.لهق هيع افتَّ ًي ًٕ ِيٝ ظْٓٚ  ٌَ ًٕ  [. لفُـ ؿٌؾ أق ختتٍل هذك ادخىقضٚت اّصِٜٔ 

خ اّصِٜٔ]. 63صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض:  ًي َدَّ ؤٚع افُّْ ًّ س : أذٕٚ   افٍهؾ اّلـ أق افُتٚب افؼ

خ هق صٚحٛ أـز ظدد فِّخىقضٚت افَديّٜ.  ًي لؿد يْدهش افًٌض إذا ظرؾقا أق هذك ادخىقضٚت مجًٔٓٚ ُ تنتّؾ ظذ افُّْ

ت لُ يًرؽ أحد مهرهٚ. اّصِٜٔ لادُتقبٜ بخط ـتٌٜ افقحل أل بخط مـ تقفَّقا ـتٚبتٓٚ ظْٓؿ ٌَدي خ اّصِٜٔ مجًٔٓٚ ًؾ ًي . ؾٓذك افُّْ

خ اّصِٜٔ فِقحل هق أق افَِٛ افٌؼن ئّؾ بىًٌف إػ تَديس )...( لٕحـ ًٕتَد أق افنِّ  ًي  مـ لراء شامح اهلل بٍَد مجٔع افُّْ

خ ـٚق مقجقدة افٔقف ًي ٍَِّٚت افَديًغ فق أق هذك افُّْ شقق خًم شٜ: ؾامذا ـٚق شًٍٔؾ ألئلؽ افذيـ ًيَدِّ َدَّ ًّ ٍَِّٚت افؼ خ ًّ بغ  لظٌٚدة افؼ

ف فتِؽ ادخىقضٚت افتل ـتٌٓٚ ألان افقحل بٖنًٍٓؿ؟أجديْٚ؟ أن ظٌٚدة ُ تِٔؼ إُ بٚ  [هلل ـٕٚٝ شًتَدَّ

خ .2  أخىٚء أثْٚء ظِّٜٔ افًَّْ

ٌُتٚيبادْٓدس ريٚض يقشػ دالد:  د اف ٕحـ ُ ِّٕؽ ًًٕهقص اّنٚجٔؾ ]. 27, 26صؼ -, دار ادؼؾ بٌرلت مدخؾو إػ افََّْ

ٝ لحهِٝ أخىٚء ؾٔٓٚ أث, اّصَِّٜٔ خي ًٌ ًٕ خؾٓذك افًُّْهقص  ًَ ة فميٜ افقاحدة ظز خًمتِػ , ْٚء افَّْ دي دِّ ًي ٚه مٚ َٕع ظذ ؿراءات ًمتي لؽٚفٌ

ءة ًٕتّد ؟ .. فذفؽ ادخىقضٚت افتل لصِٝ إفْٔٚ َِؿ َٕد افًُّْهقص, ؾٖجٜ ؿرا قق إػ ٌظ ـً ِيػ  يتحتَّؿ ظِْٔٚ افرُّ فًِقًصقـ ظز خًمتي

 [.افًقًصقـ إػ أؿرب مٚ يُّـ مـ اّصؾ اّلـإػ ادخىقضٚت إػ افَّْص اّصٍع. ؾًِؿ َٕد افًُّْهقص هيدؽ 

خٜ ]. 221صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  فألشػ ُ يقجد فًِٓد ادديد مٚ ًيَٚبؾ افًُّْ

تالؾٚت أـثر ِّمٚ   ـؾ افًٓد لترم بًض افتََّديرات أق ؾٔٓٚ اخخمىقضٜ فًِٓد ادديد,  5355احٚشقريٜ, بؾ   افقاؿع ًهْٚؿ أـثر مـ 

ٛ ظذ افًِامء أق % مـ هذك اُختالؾٚت ُ ًتٌرِّ ادًْك احلََٔل فَِّْص95لمع أق افًٌض يَقفقا إقَّ , ادديد مـ ـِامت , ؾَد تقجَّ

ٚه ًيٌربِقا هذك ادخىقضٚت  دلا أـثرهٚ احتامُه   أق يُقق دؿَٔ خ فِقصقـ إػ, فًٔحدِّ  مٚ يتقؿًَّقق أق يُقق لًيَٚرٕقق بغ هذك افًُّْ

ٜ افًُّْهقص   ـال افًٓديـ افَديؿ . لظذ تقايل افًْغ, افَراءة اّصِٜٔ ٚد افًُّْهقص ؿقاظد دًًٚظدهؿ ظذ حتديد صحَّ ٍَ ًٕ لوع 

لإحدم هذك . لجيٛ احلذر افنديد   تىٌٔؼ هذك افَقاظد, رؽؿ أقَّ هذك افَقاظد ُ تٗدِّن ظذ افٍدلاف إػ أؾوؾ افَراءات, لادديد

ِٓؿ, افَراءة اّؿك هل اّـثر احتامُه أق تُقق اّصؾافَقاظد هل أق  ٍتٚب ـثراه مٚ أوٚؾقا مٍٚدة دًؾ افَّْص أـثر ؾٓامه ظْد ًؿٍرا ًُ . ؾٚف
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شٜ. لؿٚظدة أخرم هل  شٜ هل ـِّٜ اهلل ادًَدَّ ؿ اظتزلا اّشٍٚر ادًَدَّ ؿ ٕٚدراه مٚ حذؾقا أن رء َّنَّ ءة أنَّف لفَُّْٓ َِّام ـٕٚٝ افَرا ـً

ِٓؿ, لفُـ غ ؾٚدًحتّؾ أق تُقق هل اّصِٜٔ, ظًرة افٍٓؿ ٍرا ًَ ىقق افًُّْهقص فٔجًِقهٚ لاوحٜ ف ًِّ , حٔٞ أقَّ افُتٌٜ ـثراه مٚ ًيٌ

ٚد افًُّْهقص ظذ بداِؾ فُِِامت افتل تٌدل ًمتنَٚبٜ   افُّْىؼ  ٍَ ًٕ ءة. ـام يٌحٞ  هقا افَرا ُزافٜ أل تٌدل هُذا يُـ مـ ادًحتّؾ أق ًينقِّ

ٍتٚب ًُ دة مـ اف َّّ ؿ يٌحثقق ظـ ادَٚضع افتل ًيُّـ أق يُقق افُٚتٛ ؿد شٓٚ ظْٓٚ بٖق اّخىٚء ؽر ادًتً . لبُٚوٚؾٜ إػ ذفؽ, إَنَّ

ر فٍْس افُِّٜ, لهُذا ظـ ؽر ؿهد حذؽ ـِامت   ا ه أل إتَؾ مـ اشتخداف ًمًغَّ فُِِّٜ إػ اشتخداف ًمتٖخِّ فقشط. ختىَّك شىرا

ًِقـلمع أق ادًنُالت  , ؾ٘قَّ افثَِّٜ   افًُّْهقص احٚشقريٜ جًِٝ ظّؾ افًِامء   افًُّْهقص   افًٓد افَديؿ مٚ زافٝ   حٚجٜ إػ ًح

هٔٛ مـ افَراءات ادًختٍِٜ   خمىقضٚت افًٓد ادديدأجن,  ٚد افًٓد ادديد ًيقاجٓقق ظّاله صٚؿاٚ ظذ مد لافًدد افرَّ ٍَ ًٕ م شتجًؾ 

 [شْغ ظديدة  تٜٔ.

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ٛي افدـتقر ]. 92صؼ -, مُتٌٜ ادح تي ـي يرلن تٚريخ افٌحٞ   ًمَٚبِٜ  شجقق مقٕرلـًٌٔـ»لؿد 

خ إُجٔؾ يَقـ:  ًي خ اخلٍط اّصِٜٔ فًٔٝ مقجقدة ظْدٕٚلفُـ يَقـ ؿِٚؾ: »ًٕ ًي ًٕ َِّؿ بف ُ ٌجداـ ؾٔف. إقَّ   أنَّف ُ لجقد , ـامهذا أمرو ًمً

ًًًهقرفًًْخ "ؾرجٔؾ" ل "جقؾْٔٚـ" ل "شُْٔٔٚ" اّصِٜٔ  خ افٍداٌرجٜ ؟ لُ ؽرهؿ مـ ـتٌٜ تِؽ اف ًي ٜ افُّْ ِّْٜٔ ظْدٕٚ إذاه ظذ صحَّ . ؾٖجٜ ب

دمٚء مـ افًِؿ لافٍتٚريخادقاب:  ًَ غ اف ًتٛ ادًهٍِّْ ـً ِّْٜٔ ادقجقدة ظذ  ٚت اّشٍٚر ادًَ. ٍٕس افٌ َّٕام بِّْٔ شٜ أؿقم مـ تِؽ بًؼة إ دَّ

ًتٛ شِٚر ادٗفٍِّغ, أوًٚؽ ـً ًٌهّٜ. ّقَّ ظدد ًٕخٓٚ ألؾر جداه مـ  ٚخ اف ًٍ ظل فُِّْ ٚه, ظذ أنَّٚ ُ ٕدَّ ه إمجٚفٔ , لفُـ إذا ٕيرٕٚ حٚ ٕيرا

ٍع بغ جمٚمًٔٓٚ افقؾرة.  ـً تٓٚ افًجٌٜٔ فقجقد اٍتٍٚؾ  َّٕام هق   أمقر زهٔدة ُ حُّْٚ بهحَّ هٛ أقَّ ظْدؿ مخًغ . ًيًتٍد َبٚلاخلالؽ إ

حٜ»مـ ـتٚب  ًًٕخٜ أل مِٜٚ ًًٕخٜ صحٔحٜ مْٓٚ, شحٍظ افهِّ ِيؿ أحدهٚ مـ اخلىٖ, أُ يتٔن فؽ بٚدًَٚبِٜ اشتخراج  ًَ ّقَّ , لإق غ يي

ٚه   ذات اّؽالط ًٍٕٓٚ ًىقق مجًٔ ًَ ًَ ٍتٚب ُ يي ًُ ُ ًيداخِؽ , ّربًغ أثٌتقهٚؾ٘ذا رأجٝ أحدهؿ ترؿ ـِّٜ مثاله حٚـ ـقق افتًًٜ لا؟  اف

. حُّٝ ظذ افٍقر أقَّ تِؽ ادًِّٜ غ تُـ   أصؾ افُتٚب, لإذا أثٌٝ أحدهؿ غ يذـرهٚ افتًًٜ لاّربًقق. ريٛ ؿٍط بقجقب إثٌٚهٚ

ؿٓٚ ظـ بًوٓٚ.  خ لتٍرُّ ًي ٜ افُتٚب تُقق بًٌْٜ ظدد افُّْ ًًٕخٜ , ّنَّؽ بًد تدؿٔؼ افَّْير   ًمَٚبِتٓٚلمًِقف أق ٌصحَّ تًتىٔع إصدار 

 [شصحٔحٜ ضٌؼ اّصؾ.

ٌُتٚيبادْٓدس ريٚض يقشػ دالد:  د اف ٌُتٚب ]. 23صؼ  -, دار ادؼؾ بٌرلت مدخؾو إػ افََّْ خ افٔيدـٚق اف ًَ ٕي خ  ًي َك  ًيَْ ًي   بدايٜ اف

ًخقق  ًي َْ قخٜ, بٖدلات ـٌتٚبَّٜٔ بٌدأَِّٜادًٔحل, لـٕٚقا يي ًً َْ خ مي ًي ًٕ ؾ اف, لفَد ظـ  ٌديؾ ظذ افًُّْهقص أَدخي ًَ ٌٌَديؾ لافتَّ ٚخ افُثٌر مـ افتَّ ًٍ ُّْ

ٌوٌف اِخر ًَ ًوًف ظذ بي ًَ ؿي بي ـي ؾي  خر اّمر لتيرا صي ٌَراءات, ؾُٚق افُّْص افذن لي دى ـٌرى مـ اف دي ت   ظي ري ٓي ٌٌَديؾ افتل طي اله بٖخقاق افتَّ َي : ؾام ًمَث

خٚتو مي  ًَ ًٕ ر ـتٚبو جديدو حتك ًتَْؼي فف  ٜو بّٚؽالط.إق ًيَهدي ٕي  [َنًحق

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ مًِقفو . ؾًْجٔٛ: يًسوقق بقجقد خالؽ بغ افَراءات افًديدة فألنٚجٔؾ]. 95صؼ -, مُتٌٜ ادح

ـٍ افىٌِّٚظٜ غ ًيًرؽ إُ ًمْذ ظٓد ؿريٛ ًتٛ أق ًتًْخ بٖجدن ـتٌٜ, أقَّ ؾ ًُ اّنٚجٔؾ ؿد  . لمًِقفو أقَّ لـٕٚٝ افقاشىٜ افقحٔدة فْؼ اف

ًًٕخٜ,  ٚخ ـثريـ حتك بِغ مْٓٚ مٚ يزيد ظذ مِٚتل أخػ  ًٍ ًٕ راه بٖجدن  ٝ ٌمرا خي ًٌ ٚه مـ ًٕ لفذفؽ تًتز شالمتٓٚ مـ تٌٔرات زهٔدة رضب
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ًتٛ ادىٌقظٜ ييٓر ؾٔٓٚ خىٖ, ادًحٚـ ًُ شٜ شٚدٜ شالمٜ ًمى, لإذا ـٕٚٝ اف ًتٛ ادًَدَّ ًُ َِٜ غ يُـ ؾُؿ بٚحلرٍن مٚ ًيُتٛ بٚفٔد ؟ لحٍظ اف

ٚه إُ بًّجزة داِّٜ ت مًجِٜ ؿراءات . ُ ًيقٌجد اهلًل ؾٔف ًمًجزة, ؾ إفٔف اُجتٓٚدلافقء افذن ًيًرؽ بٚفٌحٞ لًيقٌص , ًِّمُْ ؾِذفؽ ًلٌجدي

َـّ افذيـ لؿٍقا ظذ خًمتِػ هذك افَراءات, خًمتٍِٜ فإلٕجٔؾ  افًعٍ , لفُ
ٌ
 [.صٓدلا بٖقَّ إُجٔؾ لصؾ إفْٔٚ ـام ًأظىك مـ اهلل

خ ًي فُـ فٔس ؾَط أق افُّْ اّخىٚء   أثْٚء ظِّٜٔ افًْخ: ]. 66, 65صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض: 

ت ٌَدي َ ظِّٜٔ افَّْ  بؾ إقَّ , اّصِٜٔ ًؾ ٚخ ـؼٕٚقا يَِقق افُثر ًٍ افُّْ  بؾ إقَّ , ًخ هذك لؿتّذ شِٜٓؾِؿ تُـ ظِّٜٔ افَّْ . ًؾ مـ اّخىٚءًخ غ ختي

ََّ مـ اد , لهُذا دلافٔؽ. لمع أق ًخُرار افَّْ ػ ظْد تٌ وٚظً روٜ فِتَّ لهذا اخلىٖ ـٚق ظً خ. ًَ وٓؿ فِخىٖ   افَّْ بُٚوٚؾٜ إيل تًرُّ  ٜن

ًٍ ـتٌٜ افٔٓقد بذفقا ًج  ٚه فِّحٚؾيٜ بُؾ دؿٜ ظذ أؿقاـ اهلل, ـام رأجْؼٚ   افٍهؾ اف ًخ ؾِٔس مًْك ذفؽ أق ظِّٜٔ افَّْ ؼ, ٚبٌ ٓداه خٚرؿ

 . لأنقاع اّخىٚء ادحتّؾ حدلثٓٚ   أثْٚء ظِّٜٔ افًْخ ـثرة مثؾ:ٜ مـ اخلىٖـٕٚٝ مًهقم

ٚه شىر بٖـِّف -1  ه ظذ افًىر افتٚيل. حذؽ حرؽ أل ـِّٜ أل أحٕٔٚ  حٔٞ تَع افًغ شٓقا

 , لهق ظُس اخلىٖ افًٚبؼ.تُرار ـِّٜ أل شىر ظـ ضريؼ افًٓق -2

 .أخىٚء هجِٜٚٔ ُحدم افُِامت -3

: ظْدمٚ ًيّع لاحد ادخىقط ظذ ـٚتٛ, ؾ٘ذا أخىٖ افُٚتٛ   شامع افُِّٜ, ؾٕ٘ف يُتٌٓٚ ـام شًّٓٚ. لهق مٚ ٜٔأخىٚء شامظ -4

"دخقـ مجؾ مـ ثَٛ إبرة" ؾُتٌٝ   بًض  24: 19حدث ؾًال   بًض ادخىقضٚت افَديّٜ أثْٚء َٕؾ اِيٜ افقاردة   متك 

 ٕٜٚٔ ؿريٌٜ افنٌف جدا مـ ـِّٜ مجؾ, لّق افٍُرة ؽر مًتًٌدة افًْخ دخقـ حٌؾ مـ ثَٛ إبرة, ّق ـِّٜ حٌؾ افٔقٕ

: أن أق يًتّد افُٚتٛ ظذ افذاـرة   ـتٚبٜ جؼزء مـ اِيٜ, لهق ظذ مٚ يٌدل افًٌٛ   أق أحد افًْٚخ ـتٛ اِيٜ أخىٚء افذاـرة -5

: 5ظذ ذاـرتف   حٍظ اِيٜ افقاردة   ؽالضؼٜٔ  "ثّر افرلح" مع أق اّصؾ هق ثّر افْقر. لذفؽ اظتامداه مْف 9: 5افقاردة   أؾًس

تٛ   بًض افًْخ "يقف افرب" لذفؽ فنٔقع هذا افتًٌر   افًديد مـ اّمٚــ   ـال  12: 3بىرس2, لـذفؽ "يقف اهلل"   22 ـً

 افًٓديـ افَؼديؿ لادديد.

ء افتل غ : إوٚؾٜ احلقار ادُتقبٜ ـتًِٔؼ ظذ جٕٚٛ افهٍحٜ ـَٖنٚ مـ وّـ ادتـ -6 لهق ظذ مٚ يٌدل شٌٛ   إوٚؾٜ بًض اّجزا

ٚه ظٌٚرة "افذيـ ينٓدلق 1: 8ترد   أؿدف افًْخ لأدؿٓٚ مثؾ ظٌٚرة "افًٚفُغ فٔس حًٛ ادًد بؾ حًٛ افرلح"   رلمٜٔ  , لأجو

 [.7: 5يقحْٚ 1  افًامء هؿ ثالثٜ..." افقاردة   

   Packلؿد أطٓر بٚؿ ]. 25صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ هٚ اّصِٜٔخمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

 -1هل:  ألرجيٕٚقس ًيرجع افٍرلؾ   افَراءات إػ أشٌٚب أربًٜدراشتف ظـ ضريَٜ ألرجيٕٚقس   ًمَٚرٕٜ افًُّْهقص افُتٚبٜٔ أقَّ 

ٚخٜ ؾ بٚفًَّْ ـٔز ظْد افَّْ  أخىٚء أثْٚء ظِّٜٔ افََّْ خ افتل يتٍِٓٚ احراضَٜ -2ٌٚشخ   بًض اّحٔٚق. ٕتٔجٜ إخٍٚض درجٜ افسَّ ًي ظّداه  افُّْ

ٚخٜ.  ٍٞ أؾُٚرهؿ ؾٔٓٚ أثْٚء افًَّْ ٚخ -3بٌ ًٍ ظـ لظل لبقء مـ إُدؾٚع َبدؽ تهحٔح مٚ يرلق أنَّف  افتًَّديالت افتل جًيرهيٚ بًض افُّْ

ءة افتل اظتٚدلا شامظٓ ٚخ شٚبَغ أل اختالؽ ظـ افَرا ًٍ ًٕ تًديالت َبدؽ تقؤح ادًْك ادَهقد    -4 ٚ.أخىٚء لؿًٝ مـ 

 [.افًٌٚرة



 [61..... ] فُتٚب ادَدسا ظـ صٚمِٜ ؾُرة

www.alta3b.wordpress.com 

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ لُ َيِق مـ افٍِٚدة أق ٕذـر ًهْٚ »ؿٚـ افًالمٜ ألجغ دن بِٔز: ]. 96-94صؼ -, مُتٌٜ ادح

ٚه, لهل:  ٚه تٚرَئ ٌْٚهٚ ترتٌٔ ٌيؾ 1)افٍَرات افتل يَقف ظِٔٓٚ اُظساض, لؿد رتَّ ًًٕخٜ هيٕٜٚٔ بال دٕس بًٔقع( احلي : ييٓر أقَّ   

مجٜ, لغ مـ اُصحٚح اّلـ مـ إٕجٔؾ متك 18ًأنُر هذا احلٌؾ   ترمجٜ افًدد خمىقضٜ مـ إُجٔؾ,  ٚ ؽِىٜ   افسَّ ؼ أَنَّ ََّ َـّ ادًح . لفُ

د   َـّ غ   اُصحٚح ظْٔف ظذراليٜ مريؿ يتي خري  يتغ أً  يُـ ؿهد ـٚتٌٓٚ أق يَِل طاله مـ افنٍؽ ظذ هذك ادًًجزة, بدفٔؾ أقَّ ادًسجؿ أ

ٚه فَِّْص اّصع.  يًٜ أخٔهٚبٚت ُ إػ افًذراء: (46:1( افتَّىقيٛ )فقؿٚ 2)ضٌَ خ إػ افَدِّ ًي لهل بال , ًًٕٛ هذا افتَّىقيٛ   بًض افُّْ

خ أمجًٝ ظذ أقَّ مريؿ هل افتل ؿٚفٝ هذك افصٍؽ ؽِىٜ مـ افُٚتٛ ًي خ : (4:5( مالؿ افزـٜ )يقح3ْٚ)حٜ. ًٌٌ تَّ , ّقَّ مجٔع افُّْ ًي ًٕ   

ٕٜٔ )يقحْٚ 4). ـثرة مـ إُجٔؾ غ ًيذـر رء ظْف ٜ ادرأة افٍزا خ: (12-3:8( ؿهَّ ًي ٜ   ظدد ـٌر مـ افُّْ , لفُـ مـ غ ًتذـر هذك افَهَّ

 ,ٌٛ ًَّ ٓؾ ؾٓؿ اف ًَّ ٚه اف خ ادخىقضٜ افتل ـٕٚٝ ًتَرأ ظِْ ًي . لمـ  إػ بًض ؾَرات مْٓٚ بٖق ُ ًتَرأ أل ـٕٚقا ُذؾقَنٚـٚق ًيٗذَّ , ؾ٘قَّ افُّْ

ٜ افتل ٕحـ   صددهٚ, لمع ذفؽ ؾ٘قَّ فقازن يًتزهٚ  إقَّ افًٌض »ؿٚـ ألؽًىْٔقس: ش. مـ أصٍح مٚ   إُجٔؾ»هذك افٍَرات افَهَّ

ًٔػ ؿ, أل بٚحلرن ٕٚؿيص اُيامق احلََٔل, مـ ذلن اُيامق افوَّ ٌٓ ٌخ ًي ًٕ ـٍ , خٍِٚغ ؿد ٕزظقهٚ مـ  ٚذ دفٔؾ مْٓٚ ظذ جقاز , ـام أط مـ اختِّ

خ ش. هذك اخلىّٜٔ ًي يٕٜٚٔ. لظدف لجقدهٚ   اّربع افُّْ مجٜ افالتْٜٔٔ, لهق ًيًٚدـ ظدف لجقدهٚ   افنِّ ٜ مقجقدة   افسَّ لهذك افَهَّ

خ مـ احلرؽ افثِٞ افَديؿ, ل  أـثر مـ  ًي ًٕ ًَ  ًًٕخٜ 355افَديّٜ ًيَٚبِف لجقدهٚ   شٌع  هذا ظذ أقَّ خل افٍدارج. مـ احلرؽ افَّْ

ختغ اُشُْدريٜ لاُؾرأِّٜ وِٚع ؾال ًيًِؿ إق , 23:8ص  - 3:7لمـ افثٕٜٚٔ مـ ص  52:8ص  - 55:6, مـ اّلػ مـ ص افًُّْ

يس فقؿٚ   )ص 5). ـٕٚٝ مقجقدة ؾٔٓام أل ؽر مقجقدة ِِّهْٚ طٓر فف م44-43:22( مٚ ؿٚفف افَدِّ يف لهق   جٌؾ ( لهق أقَّ خم الؿ ًيَقِّ

خ, لأقَّ ظرؿف صٚر ـَىرات دٍف ٕٚزفٜ ظذ اّرض. افزيتقق ًي لفًٍؾ افٍْٚؿِغ مـ ؾرط ؽرهؿ . ؾَد ًحٌذؾيٝ هذك افٍَرة مـ بًض افُّْ

ٌٍؼ لُهقت ادًٔح ٚ ُ تتَّ ِِّهْٚ ؿٚـ فتالمٔذ (19:28(   إٕجٔؾ متَّك )ص 6)(. حًٛ مٚ ؾّٓقا ) حذؾقهٚ َّنَّ ك اذهٌقا لتِّذلا أقَّ خم

دلهؿ  ِّّ ٚه ُُٕٚرهٚ   حغ ؾٓذك اِيٜ غ يرلهٚ ألشٚبٔقسش. بٚشؿ اِب لاُبـ لافرلح افَدس»مجٔع اّمؿ لظ . لفُـ فٔس هذا شٌٌ

مجٚت ؿد ذـرهٚ.  خ اّخرم لافسَّ يس مرؿس )ص 7)أقَّ مجٔع افًُّْ  بًض   فف لجقد ُ( 25 – 1:16( ادزء اخلتٚمل مـ إٕجٔؾ افَدِّ

خ ًي ًَٕىٜ لؿػ ًؾجِٜٚٔ  ًمرتٌط أنَّف ًيالحظ أق ُبد افَٚرئ لفُـ. افُّْ ٚه, حتك أنَّف فق ًحٌذؽ, فُٚق ختٚف إُجٔؾ    ٚه لثَٔ بام ؿٌِف ارتٌٚض

خ افٔقٕٕٜٚٔ  ًي ِْٜٔٚٔ لافٍٚتُٕٜٔٚٔجداه. لهذك اّظداد ادقجقدة   مجٔع افُّْ ًِّ ختيغ اّؿدف لمهٚ اف ٚ تر. مٚ ظدا افًُّْ  ـٓٚ   افٍٚتُٕٜٔٚٔأمَّ

ٚه لهق افًٚمقد افقحٔد ادسلؿ , مـ هذا اُصحٚح 21لظدد  8ؾقاوح مـ خِق ُمِٓٚ, ّقَّ مٚ بغ ظدد  ٚه ؾٚرؽ ظٚمقداه ـٚماله مسلـ

خٜ ٚ ادزء اخلتٚمل مـ إٕجٔؾ يقح8ْٚ). لإيريْٚلس اؿتٌس مـ هذك اّظداد   افَرق افثٚن. هُذا   ـؾ افًُّْ ق ًيُْرلٕف ؾٚفًَِٔق, ( أمَّ

تيؿي إٕجِٔف    خر اُصحٚح افًؼيـ ٚه ليَقفقق أقَّ هذا اُصحٚح ًأؤػ إػ إُجٔؾ ّقَّ ادٗفِّػ خي . لٕحـ َٕقـ أقَّ ذفؽ فٔس شٌٌ

ٜ إُجٔؾ أل ظذ حتريٍف,  ٚ ٕرم ـؾ يقف أقَّ ادٗفٍِّغ ًيؤٍقق إػ ـتٌٓؿ مٚ ييُّْ فالظساض, لُ هق دفٔؾ ظذ ظدف صحَّ قق إوٚؾتف إذ أنَّْ

ٚه   [.رضلري

هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔترمجٜ افُتٚب ادَدس:  خ افًٓد ادديد افتل ]. 13, 12صؼ -افًٓد ادديد, دار ادؼؾ بٌرلت  مدخؾ إػ ,افرَّ ًي ًٕ إق 

ْٚؿ ضٍِٜٚ . هظددهٚ ـثر جداه ظذ ـؾ حٚـ. لفُـ ؾقارؾ خمتٍِٜ اّمهٜٔ, بؾ يُّـ ادرء أق يرم ؾٔٓٚ فًٔٝ ـِٓٚ لاحدةلصِٝ إفْٔٚ 
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ؽ لافَّْحق أل اّفٍٚظ أل ترتٔٛ افُالف. لفُـ هْٚؿ ؾقارؾ أخرم بغ ادخىقضٚت  مـ افٍقارؾ ُ تتْٚلـ شقم بًض ؿقاظد افكَّ

خ ضقاـ ًؿًرلق مًْك ؾَرات برمتٓٚتتْٚلـ  ًٌ ًٕ خ ثؿ  ًٌ ًٕ ر. ؾ٘قَّ ٕصَّ افًٓد ادديد ؿد  ًٌ
ًي ر هذك افٍقارؾ فٔس بّٚمر اف َهدي . لاـتنٚؽ مي

ٚخ صالحٓؿ فًِّؾ متٍٚلترة ـث ًٍ ًٕ ٜ ـٕٚٝ. بٔد  خي ًَ ًٕ ًقـ دلق أق تيتٌَّهػ أجٜ   لمٚ مـ لاحد مْٓؿ مًهقف مـ خمتِػ اّخىٚء افتل حتي

ٜ فِّثٚـ افذن أخذت ظْف - مٓام ًبٌذـ ؾٔٓٚ مـ ادٓد - ؾَٜ افٍتٚمَّ َّٜٔ, بٚدقا ـ ٕ ًَ ٚه ظـ ًح ٚخ حٚلفقا أحٕٔٚ ًٍ . ًيوٚؽ إػ ذفؽ أق بًض افُّْ

ًبقا مٚ جٚء   مثٚحؿ لبدا حؿ أنف ُتقن أخىٚء لاوحٜ أل ؿِٜ ٌدؿَّٜ   افتًٌٌَّر افالهقأل أق قِّ ءات ًيهي ًِقا إػ افَّْص ؿرا . لهُذا أَدخي

امـ ـثر مـ افٍَرات مـ افًٓد ادديد أثْٚء إؿٚمٜ ا ًَ
ِِّف أق اَشتٌ ُِّٓٚ خىٖ. ثؿ يُّـ أق ًيوٚؽ إػ ذفؽ ـ ـً فًٌٚدة جديدة تيُٚد أق تُقق 

 . ـى ٚه ـثرة إػ إدخٚـ زخٚرؽ ؽٚيتٓٚ جتّٔؾ افىَس أل إػ افتقؾٔؼ بغ ٕهقص خًمتٍِٜ شٚظدت ظِٔف افتاللة بهقتى ظٚ أٍدم أحٕٔٚ

ٌوٌف اِخرلمـ افقاوح أق  ًَ ًوًف ظذ بي ًَ ًرلق تراـؿ بي ًَ ٌٌَديؾ ظذ مٍر اف ٚخ مـ افتَّ ًٍ ؾي  خر اّممٚ أدخِف افُّْ صي ر إػ , ؾُٚق افَّْص افذن لي

 ٜ ت   ظددى ـٌرى مـ افَراءاتظٓد افىٌِّٚظي ري ٓي ٌٌَديؾ طي . لادثٚـ اّظذ افذن هيدؽ إفٔف ظِؿ َٕد افًُّْهقص هق ًمثَاله بّختِػ أخقاق افتَّ

 ٜ ٍي َختيٌِ ًّ ص هذك افقثِٚؼ افؼ حِّ ّي ٌُـ مـ اّصؾ اّلـأق ًي
َّ ٚ يُقق أؿرب مٚ ًي ٌَٔؿ ٕها حقاـ افًقًصقـ لُ ًيَرجك   حٚـ مـ اّ. فُل ًي

فٌ  ًٌ ٍَ ٕي  [.إػ اَّصؾ 

لمـ ًمْىِؼ تًرض ]. 46صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ًينر إفٔٓٚ افًِامء  قصتٌِقرت ِّمٔزات ضٍٍٜٔ جداه   افًُّْه افُِْٚس   افٌالد ادًختٍِٜ حذك افتَّٔٚرات )احرضَٚت(, لفيرلؽ خًمتٍِٜ, 

 لافَّْص افٌٔزٕىل)لهق َيتص بّٚنٚجٔؾ ؾَط(  لافَّْص افَٔكن)لًيىِؼ ظِٔف افًٌض اشؿ افَّْص ادًحٚيد(  افَّْص افًُْدرنبٖشامء 

ٝى ضقيؾ أشٚس افسمجٚت ادًختٍِٜ. لفًِف مـ ادًْٚشٛ أق ٕذـر أق لافَّْص افٌريب)أل اّنىٚـل(  لمْٓٚ ) افَّْص افٌٔزٕىل طؾ فقؿ

 [.إػ أق طٓرت خمىقضٚت هٚمٜ( ؾٕٚدايؽ -ترمجٜ افًٌتٚن 

ألـ صخص اشتىٚع جتّٔع لٕؼ افًٓد ادديد بٌِتف ]. 157صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر: 

ـي لهق اُبـ ؽر افؼظل فُٚهـ هقفْدن لأبْٜ أحد اّضٌٚء, هق دشٔدريقس إرزمس ٜصِٔاّ ًز إرزمس لأصٌح رجؾ ديـ ؾهٔح . 

لي بف إػ أحد اّديرة ظْدمٚ تقٍ  لافداك.
ٌَ  [لفَُّْف ؿٌؾ ذفؽ ًأخ

 افٍسة ادٍَقدة .3

: مًرلؽ ظْد افدارشغ أنف ـِام ؿؾَّ افٍٚصؾ افزمْل افٍسة ادٍَقدة]. 68صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض: 

ادخىقط ادُتنػ ؾٓذا جيًؾ ادخىقط أـثر مدظٚة فِثَٜ بف. لِّمٚ ئّز ادخىقضٚت افتل فًِٓد بغ ـتٚبٜ افًْخؼٜ اّصِٜٔ لبغ 

افٍٚصؾ افزمْل بغ ـتٚبٜ افًْخٜ اّصِٜٔ ادديد بهٍٜ خٚصٜ, ظـ خمىقضٚت أن ـتٚب  خر مـ اّظّؼٚـ اّدبٜٔ اّخرم, هق أق 

ٚه   [.لبغ ادخىقضٚت افتل لصِتْٚ مْٓٚ ؿهر ًٌٕٔ
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 سَدَّ إثٌٚت حتريػ افُتٚب ادً ـٍٜٔٔ 

خمىقضٚت افُتٚب برهٚق فهحتف: يقجد اِق ]. 18صؼ -, مىًٌٜ ألتقبرٕٝ افُتٚب افٍريد لافدؾٚع ادجٔدافدـتقر ؾريز صّقِٔؾ: 

ِّمٚ , لهل ًمىٚبَٜ فًِْخ افتل تقجد بغ أجديْٚ  ادُتٌٚت لادتٚحػ افًٚدٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس ترجع إػ افَرلق اّلػ 

 [.يثٌٝ صحٜ افْص افُتٚيب

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ـ]. 71صؼ -, مُتٌٜ ادح ؽ أل ًبدِّ ظل بًوٓؿ أقَّ افًٓد ادديد ًحرِّ إُ , لهق ؿقـ ُ يًتز ذا ؿّٜٔ يدَّ

ٚ أصٍح ِّمٍٚ ظْدٕٚ خٜ اّصِٜٔ افتل يًتَد أَنَّ ٚه خمىقإذا أتك صٚحٌف بٚفًُّْ ًًٕخ لهل ف, 255ضٜ أؿدمٓٚ يرجع إػ شْٜ . لفُـ ٕحـ ظْدٕٚ 

ٚه  خ ادًتدالفٜ ًمتىٚبَٜ متٚم  [.لافًُّْ

شٗاـ: ]. 155إػ  153صؼ - , أشِّٜ خٚصٜ بٚفُتٚب ادَدس, ط. افُِٜٔ اُـِرئُٜشْقات مع أشِّٜ افْٚسافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ: 

؟  اُجٚبٜ: هذا ادقوقع يّ ؽي ؾف؟   -1ُـ افرد ظِٔف مـ ٕقاح متًددة مْٓٚ: بامذا ٕرد ظذ مـ يَقـ أق إُجٔؾ ؿد ًحرِّ مـ افذن حرَّ

ـذفؽ ـٕٚٝ ًٕخ افُتٚب ادَدس ؿد لصِٝ إػ ـؾ أرجٚء ادًُقٕٜ.  -2ل  أن ظك؟  لهؾ ـتٛ ذفؽ   أن تٚريخ؟ )...( 

ـَ جيرؤ ظذ ذفؽ؟   لهؾ مـ ادًَقـ -3)...( ـام متٝ ترمجٜ اّنٚجٔؾ إػ افٌِٚت ادحِٜٔ. )...(  أق يتٍؼ ـؾ مًٔحل افًٚغ  ثؿ مي

, ًخ مـ فإلٕجٔؾ ترجع فَِرق افرابعيقجد ـذفؽ   ادتٚحػ ٕ -4ظذ حتريػ ـتَٚبؿ ادَدس, ثؿ يٗمْقق بف بًد ذفؽ؟  )...( 

ٚ ـُٕٚجٔؾ افذن   أجديْٚ اِق مٜٔ, لافًْخٜ افًُْمتٚمه دريٜ.  . لَٕهد َبٚ: افًْخٜ افًِْٜٔٚٔ, لافًْخٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ, لافًْخٜ اّؾرا

ٚ ظـ ًٕخ أؿدف مْٓٚ.   ًه ليًتىٔع لـؾ مْٓٚ حتقن ـؾ ـتٛ افًٓد ادديد افذن   أجديْٚ, بٍْس افْص بال تٌٔر.  لهل مٖخقذة ضٌ

ـذفؽ ٕحٛ أق ٕذـر مالحيٜ هٚمٜ أشٚشٜٔ  -5. ليرم أَنٚ ٍٕس إٕجِْٔٚ احلٚيل, افَديّٜ   ادتٚحػأن إًٕٚق أق يرم تِؽ افًْخ 

لادَٚرٕٜ تيٓر  .ُ يُّـ إثٌٚهٚ ظِّٔٚه إُ بٚدَٚرٕٜ: أن مَٚرٕٜ إُجٔؾ اّصع بُٕٚجٔؾ افذن ًيَٚـ بتحريٍفـِّٜ "حتريػ" لهل: 

ل  أن اِيٚت؟ أمٚ إذا غ حتدث مَٚرٕٜ ـٓذك, يُقق هذا اُهٚف خىر,    أن ؾهؾ أل ؾهقـ إُجٔؾ؟ أجـ يقجد ذفؽ افتحريػ؟

ٚ ّحد. .. بحٞ ظِّل بال بْٜٔ, بال دفٔؾ, بؾ إثٌٚت, بال ًه  [لبٚفتٚيل ُ يُقق مَْ

ًًٕخ ]. 22صؼ -, ط. ـًْٜٔ مٚر مْٔٚ بٚفٍٔقف أصٚفٜ افُتٚب ادَدس لاشتحٚفٜ حتريٍفافَّص بقُ ظىٜٔ:  ًتقجد فديْٚ حتك اِق 

ًًٕخ ـثرة ترجع ّلاخر افَرق افثٚفٞ لألاِؾ 255خمىقضٜ مـ اّنٚجٔؾ يرجع أؿدمٓٚ إػ شْٜ  افَرق افرابع ادٔالدن ف. ـام تقجد 

ٚه مـ افًٓد ادديد ـِف.  خ ادًتدالفٜ متٚم ًي خ ًمىٚبَٜ فُِّْ ًي ادخىقضٚت اّثريٜ ؾٓل تنٓد فهحٜ افُتٚب . هذا بُٚوٚؾٜ إػ لهذك افُّْ

خٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ حٍيٝ شْٜ ادَدس لشالمٜ إُجٔؾ افٍٚتُٔٚق,  ف بٖمر اُمزاضقر افٔقٕٚن لُمٍقطٜ حتك اِق بُّت328ٌٜ. ؾٚفًُّْ

خٜ ادقجقدة بغ أجديْٚ اِق  [.لهل ًمىٚبَٜ فًُِّْ
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س خمىقضٚت  افُتٚب ادًَدَّ

 افًٓد افَديؿ (1)

 افَّْص افًزن -أ

إق أؿدف خمىقضٜ ] .53, 52صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ِّٔٝ )ؿّراق( ظٚف فًِٓد افَديؿ ـٕٚٝ بغ أ تًقد إػ افَرق اّلـ ادٔالدن أل ًربَّام افَرق  1947جديْٚ ؿٌؾ اـتنٚؽ خمىقضٚت افٌحر اد

ف مـ أحد اّمٚــ بّك, ثؿ 1952اصساهٚ صخص اشّف ل. ـ. ٕٚش شْٜ  لهل جزء مـ خمىقضٜ مُتقبٜ ظذ لرؾ افزدن, افثٚن

لهل تنّؾ افقصٚيٚ افًؼ, ًربَّام   صٔٚؽٜ فقترجٜٔ. لـذفؽ  شبرديَّٜ ٕٚش»ؿ أهداهٚ إػ جٚمًٜ ـّزيدج. لذفؽ ؾٓل ًتًرؽ بٚش

ِٔؾ ...»: شافنامع»( ادًرلؽ بٚشؿ 9-4:  6ٕص )تٞ  ر إيامق صًٛ اهلل افَديؿ.  شاشّع يٚ إها ٌٍؼ افذن هق بّثٚبٜ إؿرا لافَّْص يتَّ

 [.ٔالدلتًقد هذك افزديٜ إػ افَرق افثٚن ؿٌؾ اد. مع افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ

ًهْٚؿ  ُؽ ] .54, 53صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ء مـ افًٓد افَديؿ  يًقد بًوٓٚ إػ افَرق افًٚدس ادٔالدن ًاـتنٍٝ   مك   جمّع افٔٓقد اّجزاء مـ افرؿقؾ مُتقب ظِٔٓٚ أجزا

ك ف822رة لافذن ًبْل شْٜ بحل افَديّٜ بٚفَٚه َّّ افتل هل صْدلؾ ـٕٚقا يوًقق ؾٔف ادخىقضٚت  شادْٔزة», لذفؽ ؾٔام ًيً

ٚه ادًًتُِٜٓ,  ء   مُتٌٚت لمتٚحػ ـثرة   افًٚغ مْٓٚ ـّزيدج لبىرشزج.ًربَّام ُظدامٓٚ ُحَ ت هذك اّجزا  [. لؿد اشتَرَّ

 .58-54صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس َيف, صحتف, ترمجٚتف(تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ِّٔٝ ظٚف ]  هل مٚ يع: 1947إُ أق أهٍؿ ادخىقضٚت ذات افنٖق افتل ـٕٚٝ بغ أجديْٚ ؿٌؾ اـتنٚؽ خمىقضٚت افٌحر اد

َِّد ادتحػ افزيىٚن1) لهق ُّؾ اشؿ بـ  ف585-825لتٚرَيف مٚ بغ , لهق ينّؾ ادزء اّـز مـ افُتٛ اخلًّٜ اّلػ ( جًم

 أصر.

َِّد بىرشزج اخلٚص بّٚنٌٔٚء2)  .ف916لتؿ ًٕخف ظٚف لينّؾ ٌٍٕقات إصًٔٚء لإرمٔٚ لحزؿٔٚـ لاّنٌٔٚء افهٌٚر اُثْل ظؼ  ( جًم

َِّد حِٛ افذن ـٚق ينّؾ افًٓد افَديؿ بُٚمِف لتٚريخ ـتٚبتف 3) . لهق افذن ًٕخف هٚرلق بـ مقشك بـ أصر. لـٚق ف925( جًم

ٚه   جمّع افٔٓقد بحِٛ حتك شْٜ ُم ِٔؾ إػ أق طٓر بًد ذفؽ بٚفَدس,  1948ٍقط إُ أق لاختٍك بًٌٛ أحداث ؿٔٚف دلفٜ إها

ت مْف ٌَدي ء ًؾ  .بًض اّجزا

َِّد افَٚهرة 4) ليٌدل أنف مَْقـ ظـ ادخىقضٜ افتل ًٕخٓٚ  افذن ًاـتنػ   جمّع افٔٓقد بّك افَديّٜ بٚفَٚهرة Cairo Codex( جًم

ٚه( م لـتٚبٚت اّنٌٔٚء افهٌٚر ـُتٚب قشك بـ أصر   ضزيٜ بًٍِىغ, لينّؾ أشٍٚر ينقع لافَوٚة لصّقِٔؾ )اّلـ لافثٚن مً

ـَ إُ أق افًِامء يرلق أنف يًقد   ًٕخف إػ افَرق احلٚدن ظؼ. ف ـتٚريخ ًٕخف859لًينر ادخىقط إػ ظٚف . لاحد دي مي . لًربَّام ؿيهي
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خ ظْف هق ًٕخف ظْدمٚ حدد  ًي ٕي ـَ ؿٚف 895افتٚريخ ادًنٚر إفٔف, أق تٚريخ ادخىقط افذن  ٚه أمٚف مي ف, أل أق هذا افتٚريخ ـٚق مُتقب

( ـؾ رء ـام هق أمٚمف ـام هق. خي ًي ٕي ؾي ) َي  بًْخف ؾْي

َِّد بىرشزج5)  .ف لينّؾ افًٓد افَديؿ بُٚمِف1559شْٜ افذن ؿٚف بًْخف صّقِٔؾ بـ يًَقب بٚفَٚهرة  ( جًم

َِّد رلصِغ6) َِّد ظٚف افذن صّؾ اّنٌٔٚء,  ( جًم  .ف1155لؿد تٍؿ ًٕخ هذا ادًج

ٚه برديَّٜ تنّؾ ترمجٜ يقٕٕٜٚٔ حلقايل مخس ظؼة  يٜ مـ شٍر افتثْٜٔ تًقد بْٚ إػ افَرق افثٚن ادٔالدن7) لهل مقجقدة    ( ًهْٚؿ أجو

ْٚفؽ أـثر مـ مُتٌٜ جقق رايالٕدز   مٕٚنًس بٕ٘جِسا. أمٚ خمىقضٚت افس ًٓ ٜ أمٍهٓٚ برديَّٜ شٍر افتُقيـ  155مجٜ افًًٌْٜٔٔ ؾ برديَّ

ؤهٚ مـ أمخٔؿ شْٜ  بع تٍؿ ذا لبرديٚت افًٌْٓٚ افتل شًْنر إفٔٓٚ. ـام أق جمّقظٜ تنًس بٔتل  1956افتل تًقد فَِرق افثٚفٞ أل افرا

َِّدات افسمجٜ افًًٌْٔ ة أجزاء مـ جًم بع, احٚمٜ   دبِـ تنّؾ ظذ ظدَّ ٜٔ مْٓٚ اثْٚق ًَيٍهٚق شٍر افتُقيـ يًقداق فَِرق افثٚفٞ أل افرا

 لشٍر افًدد, لافتثْٜٔ يًقد فَِرق افثٚن, لإصًٔٚء يًقد فَِرق افثٚفٞ, لحزؿٔٚـ يًقد فَِرق افثٚفٞ.

زاء مـ أج Oxyrhynchus( ـام تقجد خمىقضٜ ؿد ًاـتنٍٝ   افًٌْٓٚ )ؽرب بْل مزار بّك( افتل ـٕٚٝ ًتًرؽ بٚشؿ 8)

ء ـثرة مـ افًٓد افَديؿ. َِّدات مـ افرؿقؾ لمـ افزدن تنتّؾ ظذ أجزا  جًم

( لًهْٚفؽ خمىقضٚت أخرم تنتّؾ ظذ ظدد مـ ادزامر   ترمجٜ ؿٌىٜٔ بٚفِٓجٜ افهًٔديٜ مٖخقذة ظـ افًًٌْٜٔٔ افٔقٕٕٜٚٔ, 9)

ـٕٚٝ   افدير اّبٔض افَريٛ مـ شقهٚج, لرؿٜ بردن  9555وّـ أـثر مـ  1883اـتنٍٓٚ افًر جٚشتقق مٚشٌرل شْٜ 

ٚه أـز مُتٌٜ فِّخىقضٚت افٌَىٜٔ,  لادًرلؽ بدير اّنٌٚ صْقدة رِٔس ادتقحديـ, لافذن ـٕٚٝ ؾٔف مُتٌٜ ـٌرة جداه, لـٕٚٝ ؽٚفٌ

ظٜ افٔقف    ء مْٓٚ ًمقزَّ  [س.مُتٌٜ   أنحٚء ألرلبٚ لأمريُٚ أمهٓٚ ادُتٌٜ افقضْٜٔ   بٚري 23لًهْٚفؽ أجزا

i.  قرنافَّْص احًٚش 

مٚ فديْٚ ذن بدء, يٌٌْل أق ًٕرؽ أق  ٚدئب]. 78صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ٚه ظـ مجًٜٔ افُتٚب ادَدس أل افتل ضًٌٓٚ اِبٚء افًٔقظٔقق  اِق مـ ترمجٚت ظربٜٔ فًِٓد افَديؿ ء افٍهٚدرة حديث  فٌْٚق, أل , شقا

ٚه ًمسمجٜ ظـ أصؾ ظزن حًٛ افَّْص افٔٓقدن افتََِّٔدن ادًرلؽ بٚشؿش, ترمجٜ تًٍريٜ»ادنٓقرة بٚشؿ  افَّْص » هل مجًٔ

 [.فذفؽ ٕجد اّفٍٚظ ًمتَٚربٜ لادًٚن لاحدة: شاحٍٚشقرن

مجٚظٜ ]. 35, 34صؼ -ٚب ادَدس , ط. دار افُتتَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

خ جديدة مـ أشٍٚر افًٓد افَديؿ ش احٚزلرن»لافْص ش احٚزلريغ» ًي ًٕ ٜ ظّؾ  َّّ    افَرق افًٚدس ادٔالدنفًِٓد افَديؿ: إتَِٝ ًمٓ

ٚخ )افُتٌٜ لظِامء افؼيًٜ( إػ مجٚظٜ ًظٌرؾيٝ بٚشؿ مجٚظٜ احٚزلريغ  ًٍ قا ـثراه مـ مجٚظٜ افُّْ ُّّ بٚحلٍٚظ ظذ افَّْص بدؿَّٜ بٚفٌٜ افذيـ اهت

ة حقايل مخًامِٜ ظٚف َِّؿ إػ»ًمنتٍؼ مـ ؾًؾ ظزن يًْل ش احٚزلريغ». ليرم افًٌض أق اشؿ مـ خمىقضٜ إػ خمىقضٜ دًدَّ ؿ ش, ًيً ًٓ ؾ

َِّّقا افَّْص مـ جٔؾى إػ جٔؾ ز ٕنٚط مجٚظٜ احٚزلريغ   بٚبؾ لؾًِىغ لضزيٜ. لًهْٚؿ مي  .افذيـ ش َـّ ـَ يًتَدلق أق مجٚظٜ لتر

ع هذك ادامظٜ. إُ أق مجٚظٜ احٚزلريغ  ُّّ احٚزلريغ ـٚق حؿ ٕنٚط لاوح   مديْٜ اُشُْدريٜ لأق حٍل ادزاريىٜ يًقد إػ مُٚق جت
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لر افَٔٚدٍن بدءه مـ افَرق افًٚذ ادٔالدن, حتك أصٌح افَّْ  شابـ أصر»  ضزيٜ بَٔٚدة أهة  ٚمٝ تِؽ ص افذن ؿأصٌح حٚ افدَّ

خ مْف,  ؾّادامظٜ بً ًي ؾف ظِامء افُتٚب , هق افَّْص افًزن افقحٔد ادًًسؽ بف   افَرق افثٚن ظؼ لمٚ بًدكًٕ لهق افَّْص افذن ًيًرِّ

س بٚشؿ ًًٕخٜ مـ افًٓد افَديؿ افًزن شْٜ شافَّْص احٚزلرن» ادًَدَّ ًيٝ ألـ  ثؿ تِتٓٚ ضًٌٜ ثٕٜٚٔ شْٜ  1517-1516. لًضٌٌ

هٚ يًَقب بـ خٔٔؿ لاشتّر هذا افَّْص ـام هق   خًمتِػ ضًٌٚت افًٓد افَديؿ افًزيٜ,  1524-1525 َّٝ ـٚؾٜ أظدَّ لظذ أشٚشف مت

س لمْٓٚ افٌِٜ افًربٜٔ ٚه ظْدمٚ صدرت ضًٌٜ ثٚفثٜ فًِٓد افَديؿ افًزن  1937. لاشتّر ذفؽ حتك ظٚف ترمجٚت افُتٚب ادًَدَّ تَريٌ

لًتًرؽ بٚشؿ خمىقضٜ مٔالديٜ  1558بغ أجديْٚ مـ خمىقضٚت ابـ أصر يًقد تٚريخ ًٕخٓٚ إػ ظٚف  تؿ حتََٔٓٚ ظذ أؿدف خمىقضٜ

س  1937لًتًتخدف هذك افىًٌٜ افثٚفثٜ افتل صدرت ظٚف , شٚق بىرشزج افٔقف. فْْٔجراد ٚه   ترمجٚت افُتٚب ادًَدَّ ٚه لاشً اشتخدام

ث ظْٓٚ ؾٔام بًد, لـذفؽ افَّْص افًزن فُِتٛ ٜٔ فًِٓد افَديؿبٚفٌِٚت ادًختٍِٜ مع اُشتًٕٜٚ بٚفسمجٜ افًًٌْٔ , لافتل شْتحدَّ

. لؿد جمّقظٜ افًٚمريغ لتًقد أؿدف خمىقضٚهٚ إػ افَرق افثٚفٞ ظؼ ادٔالدناخلًّٜ اّلػ افتل حٚؾظ ظِٔٓٚ لُ زاـ ُتٍظ َبٚ 

د  1987صدرت ظٚف  ٍٔوٜ ًتنر إػ ادخىقضٚت احٍٚمٜ لافسمجٚت افَديّٜ لهل مع حقاشى ًمًت خر ضًٌٜ ًمقثََّٜ دخىقضٜ فْْٔجرا

ٚه فسمجٚت افًٓد افَديؿ  [.افتل ًتًتخدف افٔقف أشٚش

لبًد حتديد ظدد أشٍٚر افًٓد افَديؿ ]. 82صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ٚه مـف, 95افًزن شْٜ  ابـ »ـٚق افرايبِّ ش افَّْص احٍٚشقرن». لافنخهٜٔ افرًِٜٔٔ لراء تثٌٔٝ تقحٔد لتثٌٔٝ افًُّْهقص ـٚق ُبد أجو

رضلرة اخساع ٕيٚف تنُٔؾ ف. ليتٌع تثٌٔٝ افَّْص افًزن 135ل  132اّب افرلحل فثقرة ابـ ـقـٛ افٔٓقديٜ بغ شْتل ش, ظٌَٜٔ

ٚه  افُِامت افًزيٜ فوٌط ٕىَٓٚ لبٚفتٚيل تًٍرهٚ تًٍراه  ر ؿٚف بخهقص تنُٔؾ ـِّٜ صحٔح ف افتَِّّقد افٔٓقدن مثاله حلقا ذ ». لؿد ؿدَّ

ر»(, هؾ ًتْىؼ 19:  29افًزيٜ افتل جٚءت   )تٞ ش ؿ ر ـَ مجٚت احلديثٜ, أف ش ٌذ بًّْك "تذـٚر", لهق افتَّنُٔؾ افذن أخذت بف افسَّ

" بًّْك "رجؾ" ؟ رو ـي  [ًتْىؼ "ذي

لؿد أظَٛ افتِّقديغ مجٚظٜ احٚشقريتٔغ, ]. 94صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ٜ ظـ افُتٚب ادَدسؾُرة ظٚمٍ مَُٚت مـ جمِٜ مرؿس: 

ؿ ًمْذ افَرق افًٚدس حتك افَرق احلٚدن ظؼافذيـ  ِقا ظٛء هذك افرشٚفٜ  لهؿ ش, أشٚتذة افتََِّٔد», هُٗء افذيـ يًْل اشّٓؿ أَنَّ

ٜ ضٌع افَّْص افًزن   صٍحٚت َّّ َّ , افذيـ لرثقا ًمٓ ُؾ افتل ًتًٚظد ظذ , ؽّقا افًّؾ بسؿٔؿ افُِامت لاحلرللمت لإوٚؾٜ ظالمٚت افنَّ

حٔح . لـذفؽ ؿٚمقا بتقؤح افُِامت افتل حتتّؾ لٕزات احلرـٚت افتل ًتٌغِّ افتَّتًٚبع ادْىَل لافتَّقؿٔع ادقشَٔل فُِالف, افُّْىؼ افهَّ

ءة أل افُّْىؼ ادٌَقـ فُِالف حٔ ٕٝ أظامـ احٚشقريتٔغ ـتٚب مًْٔغ, ؾذـرلا افَرا ٚه ظـ افَّْص ادُتقب. لؿد ـقَّ ْام يُقق خًمتٍِ

ٚه افذن ينّؾ ًمالحيٚهؿ ظذ افُِامت افٌٚموٜ ؾَطافهٌر ش احٚشقرا»افٌُر, لـتٚب ش احٚشقرا» اداًلحيٚت , لافذن ًيّثِّؾ حٚفٔ

ًتٛ ادًَدَّ  ؾافتل ًتُتٛ   أشٍ ًُ . لهُذا ؿٌؾ َنٚيٜ افَرق احلٚدن ظؼ ـٚق افتََِّٔد شٜ ادىٌقظٜصٍحٚت افَّْص افًزن   أؽِٛ اف

ٚه مْف. ه مٍرلؽ ٚه, لصٚر اُشتَرار ظذ افَّْص ادًًتّد ّشٍٚر افًٓد افَديؿ أمرا ٌَّٝ متٚم ِِّؼ بًًْهقص افًٓد افَديؿ ؿد تث  [ادًتً
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ii.  َّ ًَ  رانافَّْص اف

ت ]. 93, 92صؼ -ر جمِٜ مرؿس , داؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس:  لأؿدف ادخىقضٚت افًزيٜ افتل ًلٌجدي

ّراق بًٍِىغحتك اِق هل  ًَ ت   ربٔع شْٜ , خمىقضٚت لادن اف . ليرجع تٚرَيٓٚ إػ افَرٕغ اّلـ لافثٚن ؿٌؾ ف1947افتل ًلٌجدي

.   حغ أنَّف ؿٌؾ هذا اُـتنٚؽ ـٕٚٝ أؿدف الدلخمىقضٚت لادن ادربًٚت افتل يرجع تٚرَيٓٚ إػ افَرق افثٚن بًد ادٔادٔالد, 

تُٚد . لمجِٜ خمىقضٚت لادن افَّراق مع خمىقضٚت لادن ادربًٚت ُ ترجع إػ أشٌؼ مـ افَرق افًٚذ ادٔالدنادخىقضٚت 

 [.تنّؾ ـؾ أشٍٚر افًٓد افَديؿ

د اُـتنٚؽ اّخر دخىقضٚت لادن ]. 95صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس:  َـّ لؿد أ

دة اّنقاع مـ حٔٞ افَّْصافَّراق هذك افْتٔجٜ, إذ أق  ت مًتثِّؾ جمّقظٜ ًمتًدِّ . ؾًٌوٓٚ ًمىٚبؼ فَِّْص ادخىقضٚت افتل ًلٌجدي

ت ظْف افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ, ـام  ٌف بٚفَّْص افًزن افتل ًأٌخذي ٚه احٚشقرن, بْٔام افًٌض اِخر صديد افنَّ ًًٕهقص أخرم أـثر ًؿرب تقجد 

ٚك شِٚد ٕحق حتديد ٕقع ًمًغَّ مـ افًُّْهقص, ؾٚدخىقضٚت لؽرهٚ خِٔط مـ أنقاع خًمتٍِٜفَِّْص افًٚمرن,  . إُ أنَّف فقحظ ًلًجقد اجتِّ

ُِّٓٚ مً  ـً ت  ت   لادن ادًربًَّٚت لافتل يرجع تٚرَيٓٚ إػ افَرق افثٚن بًد ادٔالد ًلٌجدي لهذا ًينر ىٚبَٜ فَِّْص احٚشقرن. افتل ًلٌجدي

مٚق ر لصؾ مداك   ذفؽ افزَّ  [.إػ أقَّ افتَّىقُّ

ليٍُل فِتدفٔؾ ظذ أمهٜٔ هذك ادخىقضٚت ]. 125صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس: 

ـٚق يرجع تٚرَيٓٚ إػ  -ٌؾ افًثقر ظذ خمىقضٚت لادن ؿّراق ؿ - أؿدف خمىقضٜ ّن شٍر مـ أشٍٚر افًٓد افَديؿ بٚفٌِٜ افًزيٜأق 

. أٍمٚ ادخىقضٚت ادًُتنٍٜ ًهْٚ, ؾٍٔٓٚ مٚ يرجع تٚرَيف إػ افَرق افثٚن ؾ.ف. أن أق دراشتْٚ افتَٚبِٜٔ فًًْهقص أشٍٚر افًٓد ف916شْٜ 

جقع َبٚ إػ افقراء أـثر مـ أخػ شْٜافَديؿ ؿد أمُـ   [بقاشىٜ هذا افُنػ. افرُّ

iii.  ٌٚم ًَّ  رنافَّْص اف

رة, ]. 57صؼ -, دار افثَٚؾٜ تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  س افًٚمرن:   اّزمْٜ افُتٚبٜٔ ادًتٖخِّ افُتٚب ادًَدَّ

ة إقَّ افًٚمريغ ـٕٚق. ؾَد ؿٚـ افٔٓقد ـٚق افٔٓقد يًتزلق افًٚمريغ بَٖنؿ صًٛ لثْل مـ أجْٚس خًمتِىٜ لإيامق ًمْحرؽ ا ٕتٚج ًؽزا

ِٔؾ   افَرق افًٚبع ؿٌؾ ادٔالد لتزالجقا مع افٔٓقد افذيـ بَقا   افٌالد ؿ أصقريغ اشتقفقا ظذ صاميل إها . لفُـ افًٚمريغ ؿٚفقا إَنَّ

ِٔؾ  س احلََٔلافٌَٜٔ اّمْٜٔ افقحٔدة مـ إها  -دلؿٔقق مثِٓؿ مثؾ افٔٓقد افه -. لؿد اظتز افًٚمريقق لاحلٚرشقق فُِتٚب ادًَدَّ

س شٜ, اّشٍٚر اخلًّٜ اّلػ مـ افُتٚب ادًَدَّ خٜ . هل ادًَدَّ لفُـ ًٕختٓؿ مـ هذك اّشٍٚر اخلًّٜ َبٚ اختالؾٚت هٍٚمٜ ظـ افًُّْ

ؿ يَقفقق إقَّ جٌؾ جرزيؿ لفٔس ألرصِٔؿ هق ادُٚق افهحٔح فًٌٚدة اهلل. افًزيٜ بؾ هق مُتقبو   افقصٚيٚ , لأهٍؿ اختالؽ هق أَنَّ

. لفتٖجٔد دظقاهؿ افدئْٜ, يرجًقق إػ أؿدس ًمَتْٔٚهؿ, لهل خمىقضٜ ؿديّٜ ب٘موٚء ـٚتٛ اشّف أبٔنٚ, ذـرك أنَّف ؼ افتل فدهيؿافً

ظك أبٔنٚ أنَّف ـتٛ ادخىقضٜ   بٚب اخلّٜٔ مرـز افًٌٚدة    ِٔؾ. لادَّ ـ رِٔس فُْٜٓ إها حٍٔد مـ أحٍٚد هٚرلق أخل مقشك, لألَّ

بقق هذا اُجٌؾ جرزيؿ بًد ثال ِٔؾ إػ أرض ـًْٚق, لـثرلق مـ افًِامء ًيُذِّ ظٚء ّق أشِقب ثٜ ظؼ شْٜ مـ لصقـ إها دِّ
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ٕٜ مـ ًرؿيع  1155اُموٚء يرجع إػ  ٚ ًمُقَّ ح حؿ بٍحص ادخىقضٜ يَقفقق إَنَّ ٌّ بًد ادٔالد. لافًٌض مـ افًِامء افَالِؾ افذيـ ًش

َٜ مـ خىقط ترجع إػ ؿرلق ٍَّ س افًٚمرن مٌْل ظذ بًض أؿدف افُتٚبٚت  خًمتٍِٜ ًمِ ظديدة لبٖجدن ًأنٚس خًمتٍِغ. لافُتٚب ادًَدَّ

َِّحٝ فِدؾٚع ظـ ظَِٚد افًٚمريغافًزيٜ ادًرلؾٜ,  ًٕ خٜ افًٚمريٜ  ٚ افًٚمريقق ؾَٔقفقق إقَّ . لفُـ يَقـ ظِامء ـثرلق إقَّ افًُّْ أمَّ

س افٔٓقدن هق افذن تؿ تَْٔحف مقق ذبِٚح . لافُتٚب ادًَدَّ ِٔؾ, ل  ـؾ شْٜ ًيَدِّ مٚ زاـ بًض مّٚت مـ افًٚمريغ ئًنقق   إها

 [ظٔد افٍهح ظذ جٌؾ جرزيؿ, افذن ًيىٍؾ ظذ مديْٜ ٕٚبِس )صُٔؿ افَديّٜ(.

يٌَؾ  غافتقراة افًٚمريٜ: ]. 33, 32صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

س افًزن شقم أشٍٚر مقشك اخلًّٜ لحدهٚ خ مْٓٚ مُتقبٜ بٚخلٍط افًزان افَديؿ. افًٚمريقق مـ افُتٚب ادًَدَّ ًي . لؿد احتٍيقا بًْ

َّٕام هل افتقراة افًزإٜٔ بًْٔٓٚ مُتقبٜ بٚخلٍط افًزان افَديؿ افذن اشتٍّر  ؾٚفتقراة افًٚمريٜ فًٔٝ ترمجٜ إػ حجٜ شٚمريٜ, لإ

ًًًهقر افقشىكريقق   اشتخدامف مع رء مـ افتَّىقير افٌىلء )...( افًٚم . ليرجع تٚريخ ًمًيؿ خمىقضٚت افتقراة افًٚمريٜ إػ اف

َرج أبٔنٚ»لأصٓر خمىقضٚت افتقراة افًٚمريٜ هق ادحٍقظ   ٕٚبِس لادًرلؽ بٚشؿ  , ّقَّ افًٚمريغ يًٌْقٕف إػ أبٔنقع بـ شدي

رة ترجع 4-3/  6اّجٚف اّلـ  ؾْٔحٚس حٍٔد هٚرلق )أخٌٚر خٜ ًمتٖخِّ ـٍ بًض افًِامء أق هذك افًُّْ ٌٜ ًمٌٚفغ ؾٔٓٚ. لؿد ط (. لهذك افًِّْ

ِٓٚ يرجع إػ افَرق افرابع ظؼ  Kahleإػ افَرق افثٚفٞ ظؼ أل افرابع ظؼ. ثؿ جٚء ـُٚ  ًًٕخٜ خًمتِىٜ بًض أجزا  ٚ فَٔقـ إَنَّ

فلفُـ أثٌتٝ افدِّ لافًٌض اِخر ؿديؿ.  ٌَدي خٜ بٚفٌٜ اف  [.راشٚت احلديثٜ أقَّ هذك افًُّْ

لأهٍؿ ًؾًرلؾ افتقراة ]. 34, 33صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

س ظْد افًافًٚمريٜ ظـ افَّْص احٚشقرن افًزان هل افتل تٌْع مـ افًَٔدة افًٚمريٜ ٚمريغ هق جٌؾ جرزيؿ )ؿٚرق . ؾٚدٌؾ ادًَدَّ

(, افذن يهًدلق إفٔف ثالث مٍرات   افًْٜ,   ظٔد افٍهح لظٔد اّشٚبٔع لظٔد اديٚـ ليذبحقق ذبِٚحٓؿ 21-25/  4يقحْٚ 

ٚه. لهق ًيقاجف جٌؾ ظٌٔٚـ خافدمقيٜ. لهق جٌؾ ص ق احلد ادْقيب فِقادن افذن تَع ؾٔف صُٔؿ افتل هل ٕٚبِس حٚفٔ رن ًمْحدر ًيُقِّ

ب افُالف ظـ بْٚء ادذبح افذن أمرلفذفؽ ؾ٘قَّ افتقراة افًٚمريٜ ظْد  ادٕٚٛ افناميل مـ افقادن.   تًتٌدـ ( 8-4/  27)تثْٜٔ  بف افرَّ

َِّؼ بٍْس . ادُٚق ؾتجًِف   جٌؾ جرزيؿ بدُه مـ جٌؾ ظٌٔٚـ ًًٕهقص تتً لًهْٚؿ تىقيؾ   بًض ادقاوع مـ افتقراة افًٚمريٜ ب٘وٚؾٜ 

ًًٕهقص شٍر  17/  25. ؾّثاله اُوٚؾٜ   افقصٚيٚ افًؼ بًد خرلج مٖخقذة مـ مقاوع أخرم مـ افتقراةادقوقع  ًٜ ظذ  مٗشَّ

ًرلؾ بغ افتقراة افًٚمريٜ لافَّْص احٚشقرن افًزان ٌ. لفُـ ؽٚف35/  11, 7-4, 3-2/  27افتثْٜٔ  ًٍ لافتل تَع   شتَّٜ  ُؽ ٜٔ اف

ٌٍؼ افتقراة افًٚمريٜ مع افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ   مقاوع ـثرةت افًزيٜ. )...( , هل ًؾًرلؾ هجٚءة افُِاممقؿع  [.لتتَّ

ًَّ  -ب  ل:ٌْٔ ًٌ ٌَ افَّْص اف

اُختالؾٚت بغ افًًٌْٜٔٔ لبغ ترجع ]. 79صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ر مْٓٚ ـؾ ٍٕص ادرإػ  افَّْص احٍٚشقرن افًزن  [حتك لصؾ إفْٔٚ   لوًف احلٚيل. احؾ افتٚرَئٜ افتل تىقَّ
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ق افَّْص ادخىقضٜ افًِْٜٔٚٔ, ]. 67صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر:  ليتُقَّ

. لافذن ٜ أخرم ُمٍقطٜ   متحػ افدلفٜ بٌِٔزج بٖخامٕٔٚلرؿ 43بُٚوٚؾٜ إػ )بخالؽ افًٓد ادديد(  لرؿٜ 156افًًٌْٔل ؾٔٓٚ مـ 

ٍحٚفٜ ؿًىْىغ تنْدلرؽ, ل ؾ مْٓٚ 1859اـتنػ هذك ادخىقضٚت   دير شٕٚٝ ـٚتريـ بًْٔٚء شْٜ   43ف هق افًٚغ اّحٚن افرَّ

لف اّرثقذـس(, لرؿٜ ألدظٓٚ متحػ فٌٔزج, ثٍؿ ظٚد بخىٚب تقصٜٔ مـ ؿٔك رلشٔٚ لؿتّذ )لـٚق ًيًتز حٚمل ـِْٚس  لأديرة افرُّ

ؾٚصساهٚ ادتحػ لأخذ بٚؿل ادخىقضٜ. لبًد دراشتٓٚ لٕؼهٚ ألدظٓٚ مُتٌٜ فْْٔجراد برلشٔٚ حتك ؿٔٚف افثقرة افنٔقظٜٔ هْٚؿ, 

ة   ًمَتْٔٚت متٚحػ إٕجِسا , إشسفْٔلف بٌِّغ مِٜٚ أخػ جْٔف 1933افزيىٚن شْٜ  هذك ليرجع تٚريخ ًٕٚخٜ  .لصٚرت أثّـ ًدرَّ

. لُ حتقن شٍرٍن ادُٚبٔغ افثٚفٞ لافرابعلهل ـٚمِٜ ؾٔام ظدا اّلراؾ افتل ً ِٝ إػ فٌٔزج, ف, 355ادخىقضٜ إػ حقايل شْٜ 

ح أنف افَّْص اّصٔؾ ـ فُتٚب ضقبٔٝ َيتِػ ظـ ادقجقد   ادخىقضٚت اّخرم لًيرجِّ ٚ تتَّّٔز بْصٍّ ًمىقَّ  [.لفَُّْٓ

ادخىقضٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ مـ افَرق ]. 68, 67صؼ -, دار جمِٜ مرؿس ٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜافًرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ٚه  بع أجو -15ل  7-5 : 2صؿ  2, 28 : 46-1 : 1ف   مُتٌٜ افٍٚتُٔٚق لُ يَْص مْٓٚ شقم تؽ 1475ُمٍقطٜ ـٚمِٜ ًمْذ شْٜ , افرا

 ف1888ف لتهقيرهٚ شْٜ 1857لغ ًيًّح بُٚضالع ظِٔٓٚ إُ ًمْذ شْٜ  .غلأربًٜ أشٍٚر ادُٚبٔ 65 : 138 -27 : 156, مز 13

راشٚت افتل جرت ظذ ٕهقصٓٚ أنَّف هق افَّْص افتَريٌل افذن ـٚق أمٚف ألرجيٕٚقس  بًٌٛ مجٚـ ًٕٚختٓٚ لحرلؾٓٚ. لؿد إتٓٝ افدِّ

ك  ءأثْٚ َّّ خؿ ادًً ٍف افوَّ ٚه فدم ـًْٜٔ اُشُْدريٜفذفؽ ئّؾ أؽِٛ افًِامء ش. احًُٚبال»لوع مٗفِّ ٓٚ هق افذن ـٚق صًِٚ , إػ أق ٕهَّ

 [.فذفؽ ًيُّـ اظتٌٚرك أنَّف أؿدف لأؾوؾ ادقجقد مـ ٕهقص افًًٌْٜٔٔ

ادخىقضٜ اُشُْدرإٜٔ مـ افَرق ]. 69صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر: 

ف. 1627بىريرؿ اُشُْدريٜ فِرلف اّرثقذـس ـرفُّس فقـٚر ؿد أهداهٚ دِؽ إٕجِسا صٚرـ اّلـ شْٜ  . لـٚقاخلٚمس ادٔالدن

فُْٓٚ تنّؾ شٍرٍن ادُٚبٔغ افثٚفٞ  .لبًض افٍراؽٚت   شٍر افتُقيـ 15:  79-19:  4هذك ادخىقضٜ ُمٍقطٜ ـٚمِٜ إُ مـ مز 

َّٔز هذك ادخىقضٜ بٚفتًََّٔؿ افِٔتلافرابع قرجل دزامرهٚ, حٔٞ تًٌَٓٚ رشٚفٜ افَديس أثْٚشٔقس افرشقيل ظـ ادزامر, ـام . لتتّ

ٚه افتًَّٚبٔح افتل مٚ زافٝ تٍْرد افًُْٜٔ افٌَىٜٔ بتاللهٚ فِٜٔ شٌٝ افُّْقر. لؿد اشتَر افًِامء ظذ أق مهدر هذك  ًأخٌحؼ َبٚ أجو

افًٓد ادديد مـ أشٍٚر افًٓد افَديؿ افٔقٕٚن تَسب جداه مـ  لافذن يٍِٝ افَّْىر أق أؽِٛ اؿتٌٚشٚتافًُّْهقص هل مك )...( 

 [.ٕهقص هذك ادخىقضٜ أـثر مـ ادخىقضٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ

 

 

 



 [75..... ] فُتٚب ادَدسا ظـ صٚمِٜ ؾُرة

www.alta3b.wordpress.com 

 افًٓد ادديد (2)

خمىقضٚت افًٓد ]. 65صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ًؿقؾ ؾ٘ق خمىقضٚت افًٓد ادديد لحدك: خمىقضٚت  افًٓد ادديد بٍّردك ـثرة جداه ي. لبُٚوٚؾٜ إػ افتَّّٔٔز بغ افزدٍيٚت لافرُّ

لادخىقضٚت ادُتقبٜ بحرلؽ صٌرة  ,Uncialsادخىقضٚت ادُتقبٜ بحرلؽ ًمٍْهِٜ ادديد )افٔقٕٕٜٚٔ( تًَْؿ إػ ٕقظغ: 

ٚه لًتًرؽ بٚشؿ  ظ   ادخىقضٚت ادُتقبٜ بحرلؽ ًمٍْهِٜ أنَّف لًيال ,Minusculesًمتَّهِٜ تَريٌ ُ ًيقجد ؾٚصؾ بغ ـِّٜ لـِّٜ حي

ٚه  َرج ِّمٚ ًيّثِّؾ صًقبٜ   حتديد افَراءة افهحٔحٜ أحٕٔٚ قب افدَّ ًً , Scroll, لجدير بٚداًلحيٜ أنَّف بْٔام اشتخدف افٔٓقد لؽرهؿ مـ افنُّ

َِّد ر ادًج ُِّ . لًربَّام ـٚق افًٌٛ   ذفؽ ظزلؽ ادًٔحٔغ ظـ إػ حدٍّ ـٌر Codicesات ؾ٘قَّ ادًٔحٔغ اشتخدمقا مـ ظك ًمٌ

ِّٔز افًِامء بغ ثالثٜ أنقاع مـ ادخىقضٚت:  َرج ُرتٌٚضف بٚفٔٓقديٜ لافٔٓقد. لًيّ  P: لًينٚر إفٔٓٚ بحرؽ افزديٚت -1اشتخداف افدَّ

ًؿقؾ بحرلؽ ًمٍْهِٜادخىق -2ييٓر مـ بًدك رؿؿ افزديٜ, لهل مُتقبٜ بحرلؽ ًمٍْهِٜ.  : لًتًرؽ بٚشؿ ضٚت ادُتقبٜ ظذ افرُّ

Uncials  لًينٚر إفٔٓٚ إمٚ بحرؽ ًينر إػ اشؿ ادخىقضٜ )مثاله ظـ افًِْٜٔٚٔ( ـام شًْنر فذفؽ بًد ؿِٔؾ, أل برؿؿ صٍر لمـ بًدك

ًؿقؾ بحرلؽ ًمتٌَّهِٜ تَري -3(. 51رؿؿ ادخىقضٜ )مثاله  ٚه ادخىقضٚت ادُتقبٜ ظذ افرُّ لًينٚر إفٔٓٚ  Minuscules: لًتًرؽ بٚشؿ ٌ

 [, لهذك خمىقضٚت تًقد فَِرق افتٚشع لمٚ بًدك.1برؿؿ ًَيص ـؾ خمىقضٜ ابتداءه برؿؿ 

إنٌؾ بًض افًِامء   لوع أشامء حذك ادخىقضٚت ادًختٍِٜ ]. 117, 116صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز: 

ٚه حٚ هق افًٚغ فتّٔٔزهٚ بًوٓٚ ظـ  ؾَّّٔز ش, Wettsteinلتنتغ »بًض, لفتًٓٔؾ ظِّٜٔ َٕد افَّْص, لـٚق ألـ مـ ظّؾ ٕيٚم

ش Minuscules» أٍمٚ ادخىقضٚت ادُتقبٜ بٚخلٍط افهٌر, بحرؽ ـٌرش Uncials» ادخىقضٚت ادُتقبٜ بٚخلٍط افٌُر ادًٍْهؾ

ـتنٚؾٚت لزاد ظدد ادخىقضٚت ظـ ظدد احلرلؽ افُتٚبٜٔ, ؾُٚق ظذ افًِامء أق . لفُـ ًمْذ ذاؿ افقؿٝ ـًثرت اُبّٚظداد افًربٜٔ

ٚه أصّؾ مْف, لفَد ؿٚف بذفؽ أحد ظِامء افَرق افتٚشع ظؼ, لهق  ٚبٌؼش Gregoryجرجيقرن »جيدلا ٕيٚم ًٍ , افذن بْك ظذ افِّْيٚف اف

ع ؾٔف ًِقدؾٍهؾ ألُه بغ ادخىقضٚت ادُتقبٜ ظذ ألراؾ اف: لفَُّْف تقشَّ  Pلمَّٔز اّلـ بٚحلرؽ إُجِٔزن , زدن لادُتقبٜ ظذ ادً

ْٚؿ: لًتُتٛ ّٕرة ادخىقضٜ بجقارك ًٓ خمىقضٜ مُتقبٜ بٚحلرؽ افٌُر ادًٍْهؾ. أٍمٚ  76.. لهُذا. ليقجد مْٓٚ حقايل  P1, P2, ؾ

ًِقد,  )أخػ ظزان(,  א , ؾٌَٔٝ افًِْٜٔٚٔ مًتَّٔز بؼةؾَد أبَك ظذ اّشامء اّصِٜٔ فِّخىقضٚت افنٓرادخىقضٚت ادُتقبٜ ظذ ادً

ؾام ـٚق مـ جرجيقرن إُ أق , لفُـ ادخىقضٚت زادت ظـ احلرلؽ افالتْٜٔٔ لافٔقٕٕٜٚٔ لافًزيٜ, A, لاُشُْدريٜ Bلافٍٚتُٕٜٔٚٔ 

ٚه بف رؿؿ صٍر  255ت هذك إػ , للصؾ ظدد ادخىقض575ٚ, 555, 52, 51, مثاله: مَّٔز ـؾ خمىقضٜ بًدد ظريب خٚص ًمِحَ

 [خمىقضٜ.
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 افزديٚت افَديّٜ -أ

افزدٍيٚت ادًرلؾٜ ّشٍٚر ]. 35صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

ِٜ بسؿٔؿ ظٚدل   ـتٚفقجٚتافًٓد ادديد  ٜ لاحدة مْٓٚ مًرلؾٜ حتك يهؾ ظددهٚ إػ ٕحق مّٜ برديٜ. لغ تُـ ًهْٚؿ خمىقض لادًًجَّ

أن برديٜ(  Papyrus)لهق احلرؽ اّلـ مـ ـِّٜ  Pلًيرمز إػ ـؾ لاحدة مْٓٚ بحرؽ افًؼات اّخرة مـ افَرق افتٚشع ظؼ. 

ٚه برؿّٓٚ ادُتقب بٌْط صٌر ًمرتٍع  % مـ أشٍٚر45(. لًتٌىِّل افزدٍيٚت ادًُتنٍٜ مٚ يزيد ظذ P1, P2, P3)مثاله:  ليُقق متٌقظ

 [, ليًقد أـثر مـ ٕهػ ظددهٚ إػ افَرٕغ افثٚفٞ لافرابع.لترجع تقارَيٓٚ إػ افٍسة مـ افَرق اّلـ إػ افَرق افثٚمـافًٓد ادديد. 

برديَّٜ جقق رايالٕدز: ]. 61صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

لُ تنّؾ شقم , فًٔٝ شقم ًجزءه صٌراه مـ لرؿٜ بردن مُتقب ظِٔٓٚ مـ ادٌٕٚغ, لرؽؿ أقَّ هذك 52ٚ افزديَّٜ رؿؿ لًتًرؽ بَٖنَّ 

ٚ تًقد إػ حقايل ظٚف ( 38, 37: 33-31/  18هل )يق  ـِامت ؿِِٜٔ مـ إٕجٔؾ يقحْٚ د أقَّ إٕجٔؾ يقحْٚ ـٚق  ف125إُ أَنَّ ِـّ ِّمٍٚ يٗ

ٚه أق تدليـ ادخىقضٚت   صُؾ صٍحٚت مُتقب ظذ جٌٕٚٔٓٚ للوًٓٚ داخؾ ًمتدالُه بّك ؿٌؾ هذا اف د فْٚ أجو ِـّ تٚريخ, ـام تٗ

َِّدات"  ج ًّ ر. لؿد ًاـتنٍٝ هذك ادزازة ظٚف  Codicesؽالؽ "ـ ُِّ ف بهًٔد مك 1934ـٚق ؿد ًبدئ افًّؾ بف   هذا افتٚريخ ادًٌ

 [ٕ٘جِسا.لهل مقجقدة افٔقف   مُتٌٜ جقق رايالٕدز بامٕنًس ب

   فRyland (135) خمىقضٜ جقق رايالٕد]. 43صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

ت   مكمُتٌٜ مٕٚنًس بٕ٘جِسا,  ٛي    شٔٚ لهل أؿدف ادخىقضٚت لًلٌجدي
تٌ ـً . َبٚ إٕجٔؾ يقحْٚ, مع أق ادًرلؽ أق هذا إُجٔؾ 

دافهٌرم.  ِـّ ٛي حقايل َنٚيٜ افَرق اّلـ ادٔالدن لهل تٗ
تٌ ـً . لؿد ؿٙ اـتنٚؽ هذك ادخىقضٜ ظذ احجقف افذن فْٚ أق إُجٔؾ 

ٛي ٕحق ظٚف 
تٌ ـً ف إػ إٕجٔؾ يقحْٚ, بٚظتٌٚر أنف   [ف.165ـٚق ًيقجَّ

مُتٌٜ جقق ( »P52) 52ٜ بردي]. 38صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

ـٕٚٝ شْتّٔس(  6.35×  8.89بقصٜ =  2.5×  3.5هذك افَىًٜ افهٌرة )مَٚشٓٚ ش. 457رايالٕدز   مٕٚنًس, برديٜ يقٕٕٜٚٔ برؿؿ 

ٚ أؿدف خمىقضٜ ّن جزء مـ افًٓد ادديد َِّٝ ظـ هذك ادُٕٜٚ فزدٍيٚت أخرم أثٌتٝ افدِّ , ًتًتز إػ لؿٝ ؿريٛ أَنَّ ٚ خت راشٚت لفَُّْٓ

ٚ ترجع إػ افَرق اّلـ ليرجع تٚرَيٓٚ إػ (. 37-38, 34-31/  18ظذ جزء مـ إٕجٔؾ يقحْٚ ) 52. لحتتقن افزديٜ احلديثٜ أَنَّ

ٚه.مٔالديٜ 125ٕحق شْٜ   [, أن بًد افتٚريخ ادًٍسض بٚفتََِّٔد فُتٚبٜ إٕجٔؾ يقحْٚ بْحق ثالثغ ظٚم

مُتٌٜ ـِٜٔ ( »P64) 64برديٜ ]. 36صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ َدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔخمىقضٚت افُتٚب ادصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

ـ ؾَرات مـ اُصحٚح افًٚدس ش. 17ادجدفٜٔ بٖـًٍقرد, برديٜ يقٕٕٜٚٔ رؿؿ  َّّ َِّد إٕجٔؾ متك تتو لهل ثالث ؿىع صٌرة مـ بَٚيٚ جًم

ة رأس ادًٔح   بٔٝ شًّٚق اّلافًؼيـ َِّؼ بدهـ ادرأ برص   بٔٝ ظْٔٚ, لاتٍِّٚؾ هيقذا مع رؤشٚء افُْٜٓ ظذ ؿٔٚمف بتًِٔؿ , تتً

ٓٚ ف. 1951, لأرشِٓٚ صٚرفز هقفٔٚت مـ اّؿك إػ ـِٜٔ ادجدفٜٔ بٖـًٍقرد شْٜ لؿد اـًتنٍٝ   صًٔد مكيًقع حؿ.  لؿَّّٔ

ٚ ترجع إػ ألاخر افَرق افثٚن 1953ـقفغ رلبرتز   شْٜ  ف ظِؿ ابَٖنَّ َٚرٕٜ . لمع تَدُّ ًّ ؾٜٔ )اخلٚصٜ ب راشٚت افٌٚفٔقؽرا فزدٍيٚت لافدِّ
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ر أصُٚـ افُتٚبٜ افَديّٜ( اشتىٚع اّحٚن  ٚ  ـٚرشتـ بٔس ثٔداتىقُّ د تٚرَيٓٚ بَٖنَّ دِّ ًُ , ترجع إػ ٕحق ًمْتهػ افَرق ا ّلـ ادٔالدنأق 

رة ظـ شْٜ  ٚ فًٔٝ ًمتٖخِّ َّٝ أثْ. ف66لأَنَّ تّؾ أق تُقق ًٕٚختٓٚ ؿد مت ًُ  [.ٚء حٔٚة إُجٔع متَّك ًٍٕفل

برديَّٜ مٚجدفغ ]. 62صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

Magdalen Papyrus تنتّؾ ظذ ثالثٜ أجزاء صٌرة مـ افٍهؾ افًٚدس , لهل ثالث ؿىع صٌرة مـ افزدن ًاـتنٍٝ بّٚؿك

َِّٝ جمٓقفٜ 64. لؿٚف مـ اصساهٚ بتَديّٓٚ إػ مُتٌٜ ـِٜٔ جمدلفغ بٖـًٍقرد, لًظٌرؾيٝ بٚفزديَّٜ رؿؿ ـ مـ إٕجٔؾ متَّكلافًؼي , لط

ح افتٚريخ افذن تًقد إفٔف مـ افَرق افثٚفٞ أل افرابع إػ شْٜ إػ أق ؿٚف بْؼهٚ دـتقر رلبرتس  ٚه 255لصحَّ . إُ أق رلبرتس ف تَريٌ

ِٓٚ مقجقد   برصِقٕٜ, لًيًرؽ بٚشؿ ء اـتنٍقا أق لؽرك مـ افًِام َّٕام هل أجزاء مـ خمىقضٜ أحد أجزا هذك افَىع افهٌرة افثالث إ

ٚه , 4لجزء  خر ًيًرؽ بٚشؿ افزديٜ رؿؿ , افتل تنتّؾ ظذ جزء مـ إٕجٔؾ متَّك, 67افزديٜ رؿؿ  افذن ينتّؾ ظذ صٍحٜ ـٚمِٜ تَريٌ

ٚه, جٚء ظِامء ًمدؿَِّقق,  255ريس. لبًد أق ـٚق رلبرتس ؿد ؿٚـ إقَّ هذك افزديٜ تًقد فًْٜ , لهل مقجقد   بٚمـ إٕجٔؾ فقؿٚ تَريٌ

َٚرٕٚت مع خمىقضٚت أخرم,  ًّ ٚ تًقد إػ مٚ بغ شْتل لب رلا أَنَّ , ِّمٍٚ ًيٗثِّر تٖثراه ـٌراه ظذ ـؾ دراشٚت افًٓد ادديد ف155إػ  75ؿرَّ

ًرلق اّل ًَ َّٝ ترمجتف إػ افٔقٕٕٜٚٔ.لتٚريخ ادًٔحٜٔ   اف ٛي ألُه بِٚرامٜٔ, ثٍؿ مت
تٌ ـً ٚه أقَّ إٕجٔؾ متَّك   [ػ. ؾَد ـٚق صًِٚ

مُتٌٜ ( »P67) 67برديٜ ]. 36صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

َِّد افزديٜ لهل ؿىًتٚق مـ لرؿتغ مش. 1برصِقٕٜ, برديٜ يقٕٕٜٚٔ رؿؿ  ( ادحٍقطٜ   ـِٜٔ ادجدفٜٔ 64P) 64ـ إٕجٔؾ متَّك مـ ٍٕس جًم

ـ ًجزءه مـ اُصحٚح اخلٚمس. بٖـًٍقرد َّّ ٚ . لحتتقن افَىًٜ اّلػ ظذ جزء مـ اُصحٚح افثٚفٞ, لافثٕٜٚٔ تتو ـٍ أَنَّ لـٚق ًيي

د اِق أق هذك افزديٜ ترجع ترجع إػ ألاخر افَرق افثٚن َـّ أن أقَّ حٚ ٍٕس تٚريخ افزديٜ رؿؿ إػ ٕحق ًمْتهػ افَرق اّلـ, , لفُـ تٖ

َِّد لاحد ُٕجٔؾ متَّك.64  [, ّق ـِتٚ افزديَّتغ ـٕٚتٚ مـ جًم

i. (47, 46, 45) بردٍيٚت تنًس بٔتل 

atty Chester Beخمىقضٚت تنًس بٔتل ]. 43صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

Papyri (255)لحتتقن ثالثٜ مْٓٚ ظذ مقجقدة   متحػ بٔتل   دبِـ, لجزء مْٓٚ   جٚمًٜ متنٔجٚق. هل مـ لرؾ افزدن,  ف

هذا اُـتنٚؽ ». ليَقـ شر ؾردريؽ ـْٔقق ظْٓٚ: لهل أؿرب ادخىقضٚت إػ افْص اّصع مـ جٜٓ تٚرَئٜ, مًيؿ افًٓد ادديد

َّٜٔ بغ تٚريخ ادخىقضٚت افتل بغ أجديْٚ لبغ تٚريخ ـتٚبٜ هق أظيؿ اـتنٚؽ ًمْذ اـتنٚؽ  افًْخٜ افًِْٜٔٚٔ, ؾٓق ًيؤِّؼ افٍجقة افزمْ

ْد مـ ادخىقضٚت افَديّٜ . ؾال يًقد ًهْٚؿ جمٚـ فِنؽ   صدؿٓٚأشٍٚر افًٓد ادديد,  ًَّ ؾِٔس فْهقص ـتٚب  خر مثؾ هذا اف

 [.شُْر أق افَّْص افذن لصؾ إفْٔٚ هق ٕص صحٔح, لُ ًيُّـ ّن ظٚغ ؽر ًمْحٚز أق يً لافُثرة

مُتٌٜ صًس ( »P45) 45برديٜ ]. 38صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

َّٜٔ   ادُتٌٜ افقضْٜٔ بٍٍْٔٚ, برديٜ يقٕٕٜٚٔ 1بٔتل   دبِـ, برديٜ رؿؿ  , لرؿٜ مـ هذك افزديٜ 35مـ  ءتقجد أجزا ش. 31974, لحٚ بَ

ٍِٓٚ بٚفٜٔ . 39/  26 - 41/  25لتنتّؾ ظذ أجزاء مـ اّربًٜ أنٚجٔؾ لشٍر اّظامـ لافَىًٜ افتل   ؾٍْٔٚ تنتّؾ ظذ متك , لـ
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ق أصاله مـ  ٚ ترجع إػ ف, 1935. لؿد جٚءت هذك افزديٜ مـ أضٍٔح شْٜ لرؿٚت 115لافزديٜ ـٕٚٝ تتُقَّ ـٍ أَنَّ ًمْتهػ لـٚق ًيي

ٚ ترجع إػ ٕحق شْٜ افَرق افثٚفٞ ادٔالدن راشٚت احلديثٜ أَنَّ ٚه ظذ افَّْص مٔالديٜ,  155, لؿد أثٌتٝ افدِّ ٚ شٚبَ لهل مًتثِّؾ ٕها

 [.افَٔكن

 لرؿٜ, 225ـٕٚٝ حتتقن هذك ادخىقضٜ   اّصؾ ظذ حقايل  P45]. 118صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز: 

, لغ يٌٍؼ مْٓٚ إُ بوًٜ أظداد مـ متَّك ليقحْٚ لـٕٚٝ حتقن اّنٚجٔؾ اّربًٜ لشٍر اّظامـلرؿٜ.  35لفُـ غ يتٌٍؼ مْٓٚ إُ حقايل 

. أٍمٚ مٔالديٜ 255 - 255ليرجع افٍْٚذ تٚريخ ـتٚبتٓٚ ؾٔام بغ لرؿٜ مـ شٍر اّظامـ.  13ألراؾ مـ فقؿٚ, ل  7لألراؾ مـ مرؿس, 

 [.أٍمٚ   اّنٚجٔؾ افٌٚؿٜٔ ؾّٔٔؾ إػ افَّْص اُشُْدرن, . ؾٍل مرؿس ًيًتز افَّْص ؿٔكنَيتِػٍٕهٓٚ ؾٓق 

ادجّقظٜ اّلػ ]. 71صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

َِّد لرؿٜ مـ ألراؾ افزدن,  35تنتّؾ ظذ  , لتنتّؾ ظذ لرؿتغ مـ إٕجٔؾ متَّك, 45مًرلؾٜ بٚفزديٜ رؿؿ ل Codexمـ جًم

ًشؾ, لهذك  ٍٝ لرؿٚت مـ إٕجٔؾ مرؿس, لشًٌٜ مـ إٕجٔؾ فقؿٚ, لثالث ظؼة لرؿٜ مـ أظامـ افرُّ للرؿتغ مـ إٕجٔؾ يقحْٚ, لش

 [لمْٓٚ مٚ هق   ؾْٔٔٚ بٚفًّْٚ. ب٘يرُٕداافزديٚت مقجقدة   دبِـ 

مُتٌٜ صًس ( »P46) 46برديٜ ]. 37صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ ضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔخمىقصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

لرؿٜ  35لرؿٜ   دبِـ, ل  46يقجد مـ هذك افزديٜ ش. 222جٚق, برديٜ رؿؿ ٔ, لحٚ تُِّٜ بجٚمًٜ متن2بٔتل   دبِـ, برديٜ رؿؿ 

ق مـ ٕحق  جٚق, لبًض ألراؾ   يد أؾراد.ٔأخرم   جٚمًٜ متن َِّد ًيٍسض أنَّف ـٚق يتُقَّ لينتّؾ , لرؿٚت 154لهل أجزاء مـ جًم

. لتٖأل ؾٔف افرشٚفٜ إػ افًزإٔغ بًد رشٚفٜ رلمٜٔ, لبًدهٚ رشِٚؾ ـقرٕثقس اّلػ لافثٕٜٚٔ, لأؾًس, ظذ رشِٚؾ بقفس افرشقـ

 [.ادقجقد ُتقن ظذ ظؼ رشِٚؾأن أق ادزء لؽالضٜٔ, لؾٌِٔل, لـقفقد, لتًٚفقُٕٔل اّلػ لافثٕٜٚٔ, 

ادجّقظٜ ]. 72, 71صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ق مـ 46لهل ادًرلؾٜ بٚشؿ افزديٜ افثٕٜٚٔ,  , لتنتّؾ ظذ رشٚفٜ رلمٜٔ, لرشٚفٜ افًزإٔغ, 154لرؿٜ مـ  86, ؾٓل تتُقَّ

ٕثقس اّلػ لافثٕٜٚٔ, لأؾًس, لؽالضٜٔ, لؾٌِٔل, لـقفقد, لتًٚفقُٕٔل اّلػ لافثٕٜٚٔ, لإق ـٕٚٝ أجزاء مـ رشٚفٜ رلمٜٔ لـقر

 [لتًٚفقُٕٔل اّلػ لافثٕٜٚٔ مٍَقدة, لهل مقجقدة   دبِـ ب٘يرفْدا لأجزاء مْٓٚ   جٚمًٜ متنجـ بّديْٜ  ق أربقر.

ك مْٓٚ حقايل  154ـٕٚٝ أصاله حتتقن ظذ  P46]. 118صؼ -دار افثَٚؾٜ  ,اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز:  ٍَ لرؿٜ.  86لرؿٜ, تٌ

تٔٛ اِأل: رلمٜٔ, ظزإٔغ,  لـٕٚٝ حتتقن ظذ ظؼ رشِٚؾ فٌقفس , ـقرٕثقس, لأؾًس, لؽالضٜٔ, ؾٌِٔل, لـقفقد 2ل  1بٚفسَّ

ء ـٌرة مـ رشِٚؾ ر 2ل  1 ٚ اِق تَْص أجزا ٚ ـٕٚٝ تًٚفقُٕٔل,  2ل  1لمٜٔ, تًٚفقُٕٔل. لفَُّْٓ لُ تقجد ًهْٚؿ أجَّٜ دُِؾ ظذ أَنَّ

ٚيٜ تًوؿ افرشِٚؾ افرظقيٜ ٚ تًْٛ افًزإٔغ إػ بقفس, لتوًٓٚ ًمٌٚذة بًد رلمٜٔ, لافِّْٓ ِّٔزات هذك ادخىقضٚت هل أَنَّ . لمـ أهٍؿ ًِّم

ٌيٝ   افِّْهػ اّلـ مـ مس ظؼ. مـ رشٚفٜ رلمٜٔ تقجد   َنٚيٜ اُصحٚح اخلٚ 16ادقجقدة   إصحٚح 
تٌ ـً  ٚ ليرجع افٌٍْٚذ أَنَّ

ٓٚ ؿريٛ مـ افَّْص افٌريب ,ف255 - 255افَرق افثٚفٞ   [.لٕهَّ
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مُتٌٜ صًس ( »P47) 47برديٜ ]. 38صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

ق أصاله   ظؼ لرؿٚت( 2/  17 - 15/  9) حتتقن ظذ جزء مـ شٍر افرؤيٚ. ش3بٔتل   دبِـ, برديٜ رؿؿ  َِّد ـٚق يتُقَّ . لهل مـ جًم

ٚ ترجع إػ افًثِٞ اّخر مـ افَرق افثٚفٞ ادٔالدنف, 1935لرؿٜ. لؿد جٚءت هذك افزديٜ مـ أضٍٔح   شْٜ  32مـ  ح أَنَّ  [.لادًرجَّ

ادجّقظٜ افثٚفثٜ ]. 73, 72صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس َدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(تَديؿ افُتٚب ادظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

, 47لهل ًتًرؽ بٚفزديٜ رؿؿ (. 2/  17-15/  9لرؿٜ, تنتّؾ ظذ )رؤ  32لرؿٚت مـ  15هل شٍر افرؤيٚ افذن غ يتٌٍؼ مْف شقم 

. إُ أقَّ مٔالديٜ 255ل  255تًقد مٚ بغ ظٚمٍل ًس بٔتل[ لطٍؾ اُظتَٚد شِٚداه أق ـؾ هذك ادخىقضٚت ]أن: جمّقظٜ خمىقضٚت ص

 46ؿٚف بدراشٜ ًمًتٍٔوٜ ؿٚرق ؾٔٓٚ أشِقب اخلٍط لأشِقب افُتٚبٜ   افزديٜ رؿؿ ش يقٕٟ ـٔق ـٔؿ»أحد اّشٚتذة ادًدؿَِّغ لاشّف 

ٜ لؽرهٚ مـ ادخىقضٚت ؾقجد أقَّ هذك ادخىقضٜ تًقد إػ مٚ ؿٌؾ ًحُؿ دلم  [ف.155ٔتٔٚق, أن إػ حقايل شْٜ بهٍٜ خٚصَّ

لرؿٜ, غ يتٌٍؼ مْٓٚ شقم  32ـٕٚٝ حتتقن أصاله ظذ مٚ يَرب مـ  P47]. 118صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز: 

ٓٚ يَسب مـ ل, ليرجع تٚرَيٓٚ إػ افِّْهػ اّخر مـ افَرق افثٚفٞ, لهل فًٍر افرؤيٚ. َبٚ ـثر مـ افتَّنقهيٚتظؼ لرؿٚت,  ٕهَّ

 [.ٍٕص ادخىقضٜ افًِْٜٔٚٔ

ii. (75, 74, 73, 72, 66) بردٍيٚت بقدمر 

مقجقدة  فBodmer (155-255)برديَّٜ ًبَدمر ]. 43صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

, لًيرجع ـثر مـ افًِامء تٚرَيٓٚ إػ ًمْتهػ س بٔتللهل أهؿ خمىقضٜ بًد خمىقضٚت تنً, لحتقن ًمًيؿ إٕجٔؾ يقحْٚبُّتٌٜ ًبَدمر 

 [افَرق افثٚن, إق غ يُـ إػ افْهػ اّلـ مْٓٚ.

مُتٌٜ بقدمر »( P66) 66برديٜ ]. 38صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

, برديٜ بقدمر  مع بًض ؾراؽٚت, لأجزاء مـ اُصحٚحٚت  14-1)اُصحٚحٚت  ظذ إٕجٔؾ يقحْٚحتتقن . ش2  ـقفقٕٔٚ بًقينا

ق أصاله مـ , مع ألراؾ ؿِِٜٔ   أمٚــ أخرم. لرؿٜ 155لادقجقد مْٓٚ (, 15-21 َِّد ـٚق يتُقَّ ٚ جًم . لرؿٜ 146لادٍرلض أَنَّ

ؾ هربرمٔالديٜ 255ليرجع تٚرَيٓٚ إػ ٕحق شْٜ  ت هْجر   دراشتف افتل ٕؼهٚ ظـ هذك افزديٜ شْٜ , لًربَّام ؿٌؾ ذفؽ. لؿد تقصَّ

ٚ ترجع إػ ٕحق شْٜ 1965  [مٔالديٜ. 125ف إػ أَنَّ

ادخىقضٜ ادًرلؾٜ ]. 68صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ء مـ 26/  14 -ب  35/  6: 11/  6-1/  1افتل تنتّؾ ظذ )يق  66بٚشؿ افزديٜ  ( 21إػ  14صٍحٜ أخرم مـ )يق  45( لأجزا

.ف255لتًقد إػ شْٜ   [, لهل مقجقدة   متحػ بقدمٚر   ـقفقن بٚفَرب مـ جْٔػ بًقينا

ٜ ]أن: لًتًتز هذك ادخىقضٚت  مـ أهٍؿ خمىقضٚت هذك ادجّقظ P66]. 119صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز: 

ت ظذ مرتغ, اّلػ مـ شْٜ  ًٌٕؼي ت شْٜ 1956جمّقظٜ بقدمر[. لفَد  ًٌٕؼي ف. لـٕٚٝ حتقن 1962ف, لافثٕٜٚٔ, لـٕٚٝ إوٚؾٚت حٚ, 

. 21-14, ثٍؿ بوًٜ أظداد مـ إصحٚحٚت 15/  14-35/  6, 11/  5-1/  1أصاله إٕجٔؾ يقحْٚ, لغ يتٌٍؼ مْٓٚ شقم: يقحْٚ 
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ٓٚ أصاله ؽريب لتتَّّٔز هذك ادخىقضٜ بًٌض افَراءات افتل غ . ـ افُٚتٛ ؽرَّ بوًٜ ؿراءات مْٓٚ إػ افَّْص اُشُْدرنلفُ, لٕهَّ

 [.تقجد   أجَّٜ خمىقضٜ ؽرهٚ

مُتٌٜ »( P72) 72برديٜ ]. 39, 38صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

تٚق برؿّل بقدمر   ـقفقٕٔ , افزديَّ ـ رشٚفٜ هيقذا. ش8, 7ٚ بًقينا َّّ ليرجع تٚرَيٓٚ إػ افَرق . لرشٚفتٍل بىرس اّلػ لافثٕٜٚٔ, تتو

بع ادٔالدن  [.افثٚفٞ أل افرا

أؿدف خمىقضٜ ]. 69صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

. لؿد تٍؿ تَديؿ هذك هديٜ فٌِٚبٚ بقفس افًٚدس 72, لهل ادًرلؾٜ بٚشؿ افزديٜ رؿؿ بىرس اّلػ لافثٕٜٚٔ لرشٚفٜ هيقذا فرشٚفتٍل 

بع ادٔالديغلفذفؽ ؾٓل   مُتٌٜ افٍٚتُٔٚق,  1969شْٜ   [.لتًقد فَِرق افثٚفٞ إػ افرا

برديٜ تنتّؾ ظذ ]. 69صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس ف(تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ًشؾ لرشٚفٜ يًَقب لرشٚفٜ بىرس اّلػ لافثٕٜٚٔ لرشِٚؾ يقحْٚ اّلػ لافثٕٜٚٔ لافثٚفثٜ لهيقذا,  أجزاء ـثرة جداه مـ أظامـ افرُّ

, إػ أق بًٔٝ   مٚرس  لهل اِق بٚفٍٚتُٔٚق,  2557لـٕٚٝ مقجقدة   متحػ بقدمٚر   ـقفقن بٚفَرب مـ جْٔػ بًقينا

 [.لتًقد فَِرق افًٚبع ادٔالدن 74لًتًرؽ بٚفزديٜ رؿؿ 

مُتٌٜ بقدمر »( P75) 75برديٜ ]. 39صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

, افزدٍيتٚق برؿٍّل  . لهل ترجع إػ بدايٜ افَرق افثٚفٞ, ـٌرة مـ إٕجٍٔع فقؿٚ ليقحْٚحتتقن ظذ أجزاء . ش15, 14  ـقفقٕٔٚ بًقينا

بع َِّد افٍٚتُٔٚن افذن يرجع إػ افَرق افرا زم   ـقَنٚ تنٓد فْقع افًُّْهقص ادحٍقطٜ   ادًج ًُ ـ أمهَّٔتٓٚ اف ًّ ٚه , لتُ ٚ ًتنٌٓف متٚم . َّنَّ

َّٝ مً  ٚ تدحض مزاظؿ افَِِٚغ بٖنَّف ؿد مت راجًٜ فًِٓد ادديد   افَرق افرابع. ؾٓذك افزديٜ افتل ترجع إػ بدايٜ افَرق لبٚفتٚيل ؾَ٘نَّ

ٚه.  [افثٚفٞ ؿد ؿوٝ ظذ تِؽ ادزاظؿ متٚم

َِّد ]. 75, 69صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس:   Codexجًم

ٓٚ  75شؿ افزديٜ رؿؿ ( لهق ادًرلؽ ب15ٚ-1: يق 24-22: 18-17: 9: 7-3)فق  ٚ ليقحْٚينتّؾ ظذ ؽٚفٌٜٔ إٕجٍٔع فقؿ لٕهَّ

ٚه ٍٕص ادخىقضٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ ٚبؼًيى ًَِٕٝ ظْف ادخىقضٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ, تَريٌ لهذك افزديٜ تًقد فَِرق , لًربَّام ـٕٚٝ هذك هل اّصؾ افذن 

رب مـ جْٔػ بًقينا إػ أق بًٔٝ   مٚرس , لـٕٚٝ مقجقدة   متحػ بقدمٚافثٚفٞ ادٔالدن ًَ , لهل 2557ر   ـقفقن بٚف

ًتىٚبؼ افًُّْهقص افتل بغ أجديْٚ ؾٔام ظدا بًض اُختالؾٚت ]أن: جمّقظٜ بردٍيٚت بقدمر[  لهذك ادخىقضٚتاِق   افٍٚتُٔٚق. 

 [.افىٍٍَّٜٔ جداه 
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 خمىقضٚت اّحرؽ افٌُرة -ب

ادخىقضٚت ادًنٚر إفٔٓٚ ]. 39صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ تٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔخمىقضٚت افُصْقدة مٚهر إشحٚؾ: 

ًؿقؾ بخط ـٌر بحرلؽ ًمربًَّٜ أل ًمًتديرةهل ش Uncials»بُٚشؿ  لهذا اخلٍط مٖخقذ ًمٌٚذة ظـ اخلٍط ادًًتخدف . ادُتقبٜ ظذ افرُّ

ش Uncial»ادًًتخدمٜ   افَّْحٝ ظذ اّحجٚر. لافتًَّّٜٔ ش Capital Letters», لًمنتؼ مـ احلرلؽ افٌُرة   افزدٍيٚت اّدبٜٔ

ٚخ ش, Inchبقصٜ »ُتْٜٔٔ, لتًْل  ًٍ ّل ظذ ـز حجؿ احلرلؽ افتل يُتٌٓٚ افُّْ ُُّ لهل ظذ مٚ يٌدل شٌٛ تًِٔؼ افَديس جرلف افتَّٓ

لاشتٍّر بًد ذفؽ إػ , دديد حتك افَرق افتٚشع ظذ لجف افتَّحديدلؿد اشًتخٌدف هذا افٍْقع مـ اخلٍط فُتٚبٜ خمىقضٚت افًٓد ا  زمٕٚف. 

ر ًٌٕٔٚا   بًض خمىقضٚت ؾهقـ افَراءات افًُْٜٔ . ليهؾ ظدد خمىقضٚت افًٓد ادديد ادُتقبٜ بٚحلرلؽ افٌُرة ظذ لؿٝ ًمتٖخِّ

ًؿقؾ بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ,  ٚه افرُّ ِٜ ظٚدٔ ٚ خمىقضٜ.  269يـ حتك افًًٌْٔٚت مـ افَرق افًؼ لادًًجَّ لـؾ لاحدة مْٓٚ حتّؾ رؿامه خٚصا

ٚه بهٍر ٓرة بٚشتخداف أحد احلرلؽ افًزإٜٔ أل (. 53, 52, 51)مثاله:  مًٌقؿ مز افَديؿ ادًًتخدف فًٌض ادخىقضٚت افنَّ لفُـ افرَّ

ٚه   [.افالتْٜٔٔ أل افٔقٕٕٜٚٔ ُ يزاـ هق اّـثر صٔقظ

شٜ افتل لصِٝ إفْٔٚ: ]. 88صؼ -, دار افثَٚؾٜ ب ادَدستٚريخ افُتٚشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر:  ًتٛ ادًَدَّ ًُ ُ أحد يًِؿ متك أؿدف اف

َِّد لاحد س لصِتٚ إفْٔٚ, تٍؿ وٍؿ أشٍٚر افًٓديـ افَديؿ لادديد   جًم ًًٕختغ مـ افُتٚب ادًَدَّ ٚه ) لفُـ أؿدف  ترجًٚق ( ـٚمِتغ تَريٌ

خٜ افًًٌْٜٔٔ, ِْٜٚٔبٚدخىقضٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ لادخىقضٜ افًٔلتًرؾٚق افٔقف , إػ ًمْتهػ افَرق افرابع )ألـ  لحتتقيٚق ظذ ًمًيؿ افًُّْ

س افًزن(  , لاظتزهٚ افزلتًتٕٚٝ أشٍٚراه أبقـرئٍٜ مع أق لحتتقن ظذ اّشٍٚر افتل حذؾٓٚ افٔٓقدترمجٜ يقٕٕٜٚٔ فُِتٚب ادًَدَّ

ه(.  27تٚ ادخىقضتغ حتتقيٚق ظذ أشٍٚر افًٓد ادديد ـِٓٚ ). لـِادخىقضٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ يَْهٓٚ أشٍٚر ادُٚبٔغ لادخىقضٜ شٍرا

ٚه ظذ رشٚفٜ برٕٚبٚ لراظل هرمٚس تٌٌٝ   مك   ٕحق افًِْٜٔٚٔ حتتقن أجو ـً خٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ ؿد  ف, ثٍؿ إتٓك 355. لاّرجح أق افًُّْ

خٜ افًْٔٚ ٌيَٝبٚ ادًٚر إػ مُتٌٜ افٍٚتُٔٚق   رلمٚ. أٍمٚ افًُّْ
تٌ ـً مك   ألاخر افَرق افرابع    ِٜٔ ؾِٓٚ تٚريخ أـثر إثٚرة, ؾَد 

َِّٝ افًُّْخٜ ؾٔف خمٌقءة  تف. لط َّّ ك افقصٚيٚ افًؼ ظذ ؿ ََّ ٌٍيٝ   دير شٕٚٝ ـٚتريـ ظْد أؿداف جٌؾ مقشك, ادًًتَد أق مقشك تِ لًح

ا فِحري حغ جٚء ظٚغ أخامن هق ؿًىْىغ تنٔذلرؽ افذن ظثر ظِٔٓٚف, 1844حتك  , لؾقراه ظْدمٚ أدرؿ ؼ  ـقف مـ افَاممٜ ـٚق ًمًدا

ام تُٚداق أق تُقٕٚ ًمُتِّتغ,  ف هٚتغ ادخىقضتغ لَّنَّ ٌَدي ؾ٘قَّ حٚتغ ادخىقضتغ ؿّٜٔ ُ حََٜٔ مٚ اـتنٍف, أنَذ ًمًيؿ ادخىقضٜ. فٌ

س اِق ر   ًمًٚلٕٜ ظِامء ا فُتٚب ادًَدَّ  [.ًتَدَّ

ـٍ أق لإػ ظٓد ؿريٛ, ]. 69, 68صؼ -, دار جمِٜ مرؿس افًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜٚر: رهٌٚق دير أنٌٚ مَ ـٚق ًيي

َِّداه افتل أهدا  ٚ اُمزاضقر ؿًىْىغ افٌُر فُِْٚس ظٚصّتف ادديدةهادخىقضٜ افًِْٜٔٚٔ لافٍٚتُٕٜٔٚٔ ًيًتزاق مـ وّـ اخلًّغ جًم

ح. فذفؽ اجتٓد افًِامء   ترجٔح أمٚــ فُـ افٍحص احلديش. افًَىْىْٜٔٔ» ََّ ٞ أثٌٝ أق افَّْص افنِٚع ؾٔٓام هق افَّْص ادكن ادًْ

أخرم صدرت ظْٓٚ هٚتٚق ادخىقضتٚق. ليُٚد يُقق اُمجٚع ظذ ترصٔح مديْٜ ؿًْىٕٚس, لذفؽ ّنْٚ ًِٕؿ مـ دؾٚع أثْٚشٔقس 

ٚه ًمْذ مخس ظؼة شْٜ هديٜ حذك ادديْٜأق افَدف, 356افرشقيل ادرؾقع فإلمزاضقر ؿًْىْىٔقس شْٜ  ًًٕخ ف  أن , يس أثْٚشٔقس ؿدَّ
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ٚه مـ رلمٚ. ف345-339بغ شْتل  ح فِسمجٜ افًًٌْٜٔٔ ؿريٌ ََّ جٔح يؼح ظذ اّؿؾ ـٍٜٔٔ لصقـ افَّْص ادكن ادًْ ليزيد . هذا افسَّ

جٔح أق ترتٔٛ جتِٔد اّشٍٚر لظددهٚ   ادخىقضٜ افٍٚت ٚه مع مٚ جٚء   رشٚفٜ افَديس أثْٚشٔقس مـ صحٜ هذا افسَّ ُٕٜٔٚٔ يتٍّنك متٚم

َوع رشٚفٜ افًزإٔغ   هذك ادخىقضٜ, لهل مـ رشِٚؾ افًٓد ادديد, ف367افٍهحٜٔ شْٜ  تٔٛ ادقوقع , بؾ إق لي هق بٍْس افسَّ

شٜ ـام جٚء   رشٚفتف افٍهحٜٔ ل اف  ؿٕٚقق اّشٍٚر ادًَدَّ ِـّ ٚه تز ادخىقضٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ هل لاحدة رأن افَِٚؾ أق . هذك اّشٌٚب مجًٔ

مٓٚ افَديس أثْٚشٔقس دديْٜ ؿًْىٕٚس  [.مـ احدايٚ افتل ؿدَّ

i. ٍِْٜٔٚٔ ًِّ  اف

 Codex Sinaiticusافًْخٜ افًِْٜٔٚٔ ]. 44صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

, ـام حتقن 11/  8 - 53/  7, يقحْٚ 25-9/  16قن ـؾ افًٓد ادديد مٚ ظدا مرؿس لحتمقجقدة   ادتحػ افزيىٚن,  ف(355)

ثيري ظِٔٓٚ تنْدرؽ   شِٜ فِّّٓالت   دير جٌؾ شْٔٚء ظٚف أـثر مـ ٕهػ افًٓد افَديؿ.  َِّّٓٚ افدير هديٜ فَٔك 1844لؿد ظي , لش

ٚد افًقؾ1859رلشٔٚ ظٚف   [.1933ٔتل بامِٜ أخػ جْٔف يقف ظٔد ادٔالد شْٜ , لاصسهٚ احلُقمٜ افزيىٕٜٚٔ مـ اُحتِّ

ادخىقضٜ ]. 75, 74صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

بع ادٔالدنافًِْٜٔٚٔ:  ف 1844يـ بًْٔٚء ظٚف بدير شٕٚٝ ـٚتر تنْدلرؽ, لؿد اـتنٍٓٚ افًاٍلمٜ ؾقق لهل تًقد إػ ًمْتهػ افَرق افرا

. لهل مقجقدة اِق بٚدتحػ افزيىٚن. لمـ لهل تنّؾ افًٓد ادديد ـٚماله لؽٚفٌٜٔ افًٓد افَديؿ بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔف, 1859ثٍؿ ظٚف 

ٜ ضقيِٜ ًمثرة,  َِّٜ ًمّٓالت تنْدلرؽؾَد أنَذ لراء هذا اُـتنٚؽ ؿهَّ ٔٚع إذ إتنِٓٚ مـ ش إػ هذك  لًيرمز. بًض صٍحٚهٚ مـ افوَّ

ٚ لاحدة مـ مخًغ .   حقار ضًٌٚت افًٓد ادديد بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ א ادخىقضٜ بٚحلرؽ أخػ افًزن ليرم بًض افًِامء أَنَّ

بع ادٔالدن ب٘ظدادهٚ ُشتخداف افُِْٚس. ًًٕخٜ َِّػ اُمزاضقر ًؿًىْىغ يقشٚبٔقس افَٔكن   ألاِؾ افَرق افرا  [افتل ـ

اـتنٍٝ صدؾٜ ظؼٚف : S Sinaiticus( 51افًْخٜ افًِْٜٔٚٔ )]. 74, 73صؼ -, مُتٌٜ اُخقة حل افُتٚب ادَدسليقشػ ريٚض: 

, افذن ـرس ظّرك ُـتنٚؽ خمىقضٚت بدير شٕٚٝ ـٚتريـ   جٌؾ شْٔٚء بقاشىٜ افًالمٜ تنْدرلؽ مـ فٌٔزج بٖخامٕٔٚ 1844

ُهلٜٔ افُقٕٝ تنْدرلؽ إيل دير شٕٚٝ ـٚتريـ فٌٔحٞ   مُتٌتٓٚ ظـ افُتٚب ادَدس افَديّٜ لدراشتٓٚ. ؾَِد ؿؼٚدت افًْٚيٜ ا

لجد   شِٜ فِّّٓالت بًض افرؿقؾ ادًدة خمىقضٚت ؿديّٜ فُِتٚب ادَدس. لبًد ظدة أشٚبٔع مـ افٌحٞ دلق جدلم, 

ـام متُـ مـ َٕؾ ؿىًٜ,  43, لـٕٚٝ مٌىٚة بّخىقط أنٔؼ لموٌقط أـثر مـ أن خمىقط  خر ر ك مـ ؿٌؾ. ؾٖخذ مْٓٚ فِحؼريؼ

ؾقجد  1853. ثؿ زار افدير مرة ثٕٜٚٔ شْٜ لحٚ ظٚد إيل ألربٚ ؿٚف بىٌع مٚ حهؾ ظِٔف بٍْس هّٜٔ أحرؾف اّصِٜٔشٍرن إصًٔٚء إرمٔٚ. 

مزلداه بٖمؼر مـ إمزاضقر رلشٔٚ  1859أجزاء غ يُـ ؿد ر هٚ مـ ؿٌؾ, لهل جزء مـ شٍر افتُقيـ. لأخراه ظٚد مرة ثٚفثٜ شْٜ 

لـٚق صٍحٜ خمٌٖة   ؿٌؼق,  346ثقذـز ِّمٚ شٓؾ مٖمقريتف هذك ادرة, ؾًثر ظع افًَؼؿ ادتٌَل مـ هذك افًْخ, لهل ظٌٚرة ظـ اّر

ء افًٓد افَديؿ . ثؿ بًد 1862. لفَد ضًٌٝ ًٕخٜ افًٓد ادديد افتل اـتنٍٝ   رلشٔٚ ظٚف لافًٓد ادديد ـِف, ينّؾ مًيؿ أجزا

دلُر أمريُل )أـثر مـ ٕهػ مِٔقق دلُر ( إيل ادتحػ افزيىٚن  515.555فرؿقؾ بام يًٚدـ مٌِغ افثقرة افنٔقظٜٔ بًٔٝ هذك ا
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. لُزافٝ تِؽ ادخىقضٜ مقجقدة   ـتؼٚب ظذ اُضؼالؾ فٌٚيٜ هذا افتٚريخ لـٚق هذا يّثؾ أـز مٌِغ دؾع  , 1933ديًّز  24  

د افٔادتحػ افزيىٚن إيل يقمْٚ احلٚرض.  َي تٌٌتٚ بْٚء ظذ أمر اُمزاضقر لًيًت ـً قف أق ـاله مـ ادخىقضٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ لادخىقضؼٜ افًِْٔٚؼٜٔ 

 [)إير افٍهؾ افتٚشع(. ؿًىْىغ وّـ اخلًّغ ًٕخٜ افتل أمؼر بُتٚبتٓٚ ظذ ٍَٕٜ اُمزاضقريٜ

َِّد افًِْٔٚل]. 41, 45صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ:   Codex ادًج

Sinaiticus (51  =א )« ٜلفف تُِّٜ   فٌٔزج, لؿىًٜ صٌرة   43725ُمٍقظ بُّتٌٜ ادتحػ افزيىٚن بِْدق برؿؿ إوٚؾ ,

ًؿقؾش. دفْْٔجرا  س بًٓديف مُتقب بٚفٔقٕٕٜٚٔ ظذ افرُّ بع ادٔالدن, لهق خمىقط فُِتٚب ادًَدَّ . ليقجد مْف   ليرجع إػ افَرق افرا

ق  147لرؿٜ مـ افًٓد افَديؿ, ل  199مُتٌٜ ادتحػ افزيىٚن  َّٜٔ فف تتُقَّ ؽ ظذ بَ لرؿٜ لٕهػ مـ افًٓد ادديد. لأمُـ افتًَّرُّ

ٚه   مُتٌٜ جٚمًٜ فٌٔزج, لؿىًٜ صٌرة مـ  43مـ  َِّد ؾردريُق ألؽًىٕٚقس( ُمٍقطٜ حٚفٔ لرؿٜ مـ افًٓد افَديؿ )ًتًرؽ بٚشؿ جًم

ًؿقؾ ادقجقدة مْف دفْْٔجرا ٜ ُمٍقطٜ بُّتٌٜ مجًٜٔ اِداب افَديّٜ   لرؿ لهق ُتقن ظذ لرؿٜ.  395. لبذفؽ يٌِغ جمّقع افرُّ

ٓٚدات فِسمجٜ . رشٚفٜ برٕٚبٚ لجزء مـ ـتٚب افراظل حرمٚس بُٚوٚؾٜ إػ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ َِّد هق لاحد مـ أؿقم افنَّ لهذا ادًج

ق ـؾ ظّقد مـ , لافُتٚبٜ   ـؾ صٍحٜ ظذ أربًٜ أظّدة. ديدافًًٌْٜٔٔ لفًِٓد اد ه  48ليتُقَّ )ادزامر,  أٍمٚ اّشٍٚر افنًريٜ. شىرا

. ؾٓل مُتقبٜ ظذ ظّقديـ فِهٍحٜ افقاحدةلاّمثٚـ, لادٚمًٜ, لٕنٔد إُنٚد, لحُّٜ شِٔامق, لينقع بـ شراخ, لأجقب( 

ٍحٚت اتَّوح أنَّف َٚرٕٜ اخلىقط   افهَّ ًّ َِّد ثالثٜ مـ افُتٌٜ لب حقق افذيـ ؿٚمقا بٚدًراجًٜ لظّؾ , ؿد اصسؿ   ًٕٚخٜ ادًج لأق ادًهحِّ

بع إػ افثٚن ظؼ يهؾ ظددهؿ إػ تًًٜ ٜ مٗثِّرة, هل أق ادًَٚرٕٚت خالـ افٍسة مـ افَرق افرا َِّد ؿهَّ افًاٍلمٜ . لُـتنٚؽ هذا ادًج

ًؿقؾ افَديّٜف. 1844ًْٔٚء   مٚيق شْٜ ـٚق   زيٚرة فدير شٕٚٝ ـٚتريـ ب تنْدلرؽ َِّٜ ـٌرة ِّمِقءة مـ افرُّ ير ش , ؾقجد   مُتٌٜ افدِّ

مـ ؿد تٍؿ حرؿٓٚ َّٔز تنْدلرؽ لؿٚـ فف أمغ ادُتٌٜ إقَّ ـقمتغ مـ مثؾ هذك اّلراؾ افتل بِٔٝ لتآـِٝ مع افزَّ َِّٜ. ؾّ ٚه  داخؾ افً رؿقؿ

س بٚفٔقٕٕٚ َّٔتٓٚ, ؾِؿ يًّحقا فف أق يٖخذ مًف شقم مـ خمىقط ؿديؿ فُِتٚب ادًَدَّ هٌٚق إػ أمه ٌَّف افرُّ ٚه ٕ لرؿٜ, هل  43ٜٔ. ؾٖبدم  ٚش

ير   شْٜ  ٚه   فٌٔزج. لذهٛ مرة أخرم إػ افدِّ ظذ أمؾ أق يًّحقا فف بًْٚخٜ بٚؿل اّلراؾ, لفَُّْف غ جيد  1853ادحٍقطٜ حٚفٔ

ه مـ شٍر افتُقيـ.  11شقم ؿهٚصٜ حتتقن ظذ  ٚه, ؾىِٛ يقف 1859ل  زيٚرة ثٚفثٜ فِدير   شْٜ شىرا ؾزاير مـ  4ف غ جيد صّٔ

ؾزاير ـٚق يتٍّنك   اخلٚرج مع أمغ  4ؾزاير. ل  ظك يقف  7افٌدل ادراؾَغ فف أق جيٓزلا أنًٍٓؿ ُصىحٚبف إػ افَٚهرة يقف 

ير ف ير مع ؽرلب افنّس دظٚك أمغ افدِّ ير, لٍحٚ رجًٚ إػ افدِّ تْٚلـ رء مـ ادؼلبٚت داخؾ ؿاٍليتف, ؾدخؾ مًف, لأـّال افدِّ

ير:  ٚه أؿرأ افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ»حديثٓام, ؾَٚـ أمغ افدِّ ٚه بَامش أ رش, لأنٚ أجو َِّداه مٍِقؾ ٍُِّٚؾٜ حتك لفقؿتف ؿٚف ؾٖحي جًم . لمٚ أق ؾتح اف

د تنْدلرؽ أنَّف لجد وٚفتف ادْنقدة. ؾتامفؽ منٚظرك فُل ًَيٍل  َـّ ؾرحتف ظْف. لضِٛ   رء مـ ظدف اُهتامف اُذق بٖخذ تٖ

ٍَّحف.  َِّد إػ ؽرؾتف فٔته ة صٓقر اشتىٚع لًهْٚؿ ظرؽ أق بغ يديف أثّـ ـْز ـتٚيب   افقجقدادًج ت فًدَّ . لبًد تٖخرات اشتّرَّ

ًًٕخٜ مْف ًهْٚؿ. ل َِّد مًف إػ رلشٔٚ فتجٓٔز  ٚيٜ تٍؿ إهداء ادخىقط إػ ؿٔك تنْدلرؽ أق ُهؾ مْٓؿ ظذ اُذق بٖخذ ادًج   افِّْٓ

( إػ أق ؿٚمٝ احلرـٜ افنٔقظٜٔ لبًٔٝ خمىقضٚت دئْٜ ـثرة, ؾٚصستف مُتٌٜ ادتحػ افزيىٚن دفْْٔجرا رلشٔٚ, لبَل   بىرشزج )
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َِّد . إشسفْٔلف بٌِّغ مِٜٚ أخػ جْٔف 1933  شْٜ  ٝافًقؾٔٔمـ حُقمٜ  َِّد ) افًِْٔٚللًيّثِّؾ افًٓد ادديد   ادًج ل  ادًج

 [.افذن ينتٓر بدؿَّتف افٌٚفٌٜش افَّْص اُشُْدرن»أل ش افَّْص ادًتًٚدـ» افَّْص ادًرلؽ بٚشؿ( افٍٚتُٔٚن

(: ًتًتز هذك ادخىقضٜ أهٍؿ هذا 51) א Sinaiticus افًِْٜٔٚٔ]. 122, 121صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز: 

 تنْدلرؽادخىقضٚت, لؿد اـتًٌٝ ًصٓرة لاشًٜ, فٔس ؾَط بام حتقن, لفُـ فَِهٜ افىقيِٜ افتل لراءهٚ. ؾَد اظتَد  افٍْقع مـ

ع ظذ افُِْٚسافذن اـتنٍٓٚ  ٚ إحدم مخًغ خمىقضٜ ؾٚخرة أمر اُمزاضقر ؿًىْىغ بُتٚبتٓٚ فًتقزَّ أٍمٚ ادخىقضٜ افثٕٜٚٔ افٌٚؿٜٔ , أَنَّ

ف ظْدمٚ جٚء ؿًىْىغ 1844, أٍمٚ ؿهٜ اـتنٚؾٓٚ ؾٓل ؿهٜ ضقيِٜ, تٌدأ شْٜ افرأن ؾٓل افٍٚتُٕٜٔٚٔ مـ هذك ادجّقظٜ بحًٛ هذا

َِّٜ ادًّٓالت   دير شٕٚٝ  43ؾقجد افًٚغ اّحٚن إػ افؼؾ اّلشط فٌِحٞ ظـ خمىقضٚت ؿديّٜ,  تنْدلرؽ لرؿٜ ًمَِٚة   ش

ٚ جزء, ـٚتريـ   صحراء شْٔٚء ٌيٝ بخط ـٌر ًمٍْهؾ لظْدمٚ ؾحهٓٚ ظرؽ أَنَّ
تٌ ـً ء مـ مـ افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ   1, لـٕٚٝ حتقن أجزا

ف رجع إػ افدير لفُـ 1853ف.   شْٜ 1846أخٌٚر اّجٚف, إرمٔٚ, ٕحّٔٚ, لأشتر. ؾرجع إػ ألرلبٚ لٕؼ هذك اّلراؾ شْٜ 

إذ لجد مع أحد افرهٌٚق بَٜٔ ٚق ُِؿ بف, ف   زيٚرة ثٚفثٜ فِدير, لجد مٚ ـ1859افرهٌٚق غ يًّحقا فف بقء, لفُـ   شْٜ 

ـ مـ أخذهٚ لتَديّٓٚ ـٓديٜ فَٔك رلشٔٚ ثٍؿ ادخىقضٜ   حٚفٜ جٔدة َُّ , لخٚصٜ   افًٓد ادديد, لبًد ًمٍٚلوٚت ضقيِٜ مت

ت بًد ذفؽ مرتغ, اّلػ مٚ بغ 1862ٕؼهٚ   شْٜ  ًٌٕؼي ادتحػ  ف بًد أق اصساه1938ٚف, لافثٕٜٚٔ 1922 - 1911ف. ثٍؿ 

لحتتقن هذك ( يًقد تٚرَيٓٚ إػ افِّْهػ افثٚن مـ افَرق افرابعشسفْٔل. )إافزيىٚن مـ افِّْيٚف افرلد ادديد بٌِّغ مِٜٚ أخػ جْٔف 

ٚه  ٓٚ ؾٓق يْت. لجزء ـٌر مـ ـتٚب راظل هرمس, لرشٚفٜ برٕٚبٚ, ادخىقضٜ ظذ ًمًيؿ افًٓد افَديؿ لـؾ افًٓد ادديد تَريٌ ّل أٍمٚ ٕهَّ

ة بغ افَرٕغ افًٚدس لافًٚبع ؽرَّ بًض . لؿد راجًٓٚ بًض افُتٌٜ لظِّقا حٚ بًض افتَّهحٔحٚت. إػ افَّْص اُشُْدرن ل  ادًدَّ

 [, ًُمٚلفغ بذفؽ أق ًيقؾَِّقا بغ هذك ادخىقضٜ لخمىقضٜ بٚمٍِٔقس افَٔكن.افُتٌٜ   ؿٔكيٜ ـثراه   ـال افًٓديـ ادديد لافَديؿ

ii. ٍُٕٜٔٚٔافٍٚت 

 Codex Vaticanusافًْخٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ ]. 44صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

ٚه مقجقدة بُّتٌٜ افٍٚتُٔٚق  ف(325-355)  [.لهل مـ أثّـ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس افٔقٕٕٜٚٔ, لحتقن ـؾ افُتٚب ادَدس تَريٌ

ادخىقضٜ ]. 76صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس ُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(تَديؿ افظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

بع ادٔالدنافٍٚتُٕٜٔٚٔ:  خيٝ بّك حقايل ظٚف , لهذك تًقد إػ افَرق افرا ًٌ ًٕ ٚه , ف355لؿد  لـؾ افًٓد , لتنّؾ ـؾ افًٓد افَديؿ تَريٌ

ٚ ـٕٚٝ مقجقدة بُّتٌٜ افٍٚتُٔٚق ظٚف . لًيىِؼ ظِٔٓٚ اشادديد ؾٔام ظدا بًض اّجزاء اّخرة مْف ف أل مٚ 1475ؿ افٍٚتُٕٜٔٚٔ َّنَّ

 [.Bلًيرمز حٚ   حقار ضًٌٚت افًٓد ادديد بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ بٚحلرؽ إُجِٔزن ؿٌِف. 

ٓٚ ؾَد ؿٔؾ ]. 123صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز:  َّٕف ًيّثِّؾ افَّْصأٍمٚ ٕهَّ , مع أقَّ اُشُْدرن   أنَك صقرة إ

ٚه بٚفَّْص اُشُْدرنبًض افًِامء يرلق   رشِٚؾ بقفس   [.بًض افًالمٚت ظذ لجقد افَّْص افٌريب خًمتِى
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لهك مـ أؿدف : B Vaticanus( 53) افًْخٜ افٍٚتُٕٜٔٚٔ]. 73صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض: 

تٌٝ. ادخىقضٚت ادُتنٍٜ ٌَِٝ   زمـ ؽر مًرلؽ إيل افٍٚتُٔٚق برلمٚ ـً ًٕ بع فُْٓٚ  , لًذـٌرت وّـ   مك   ألاِؼؾ افَرق افرا

ؼدت مْٓٚ اّجزاء مـ تُقيـ  755ف. لهك حتتقم ظذ ٕحق  1475ُمتقيٚت مُتٌتٓٚ شْٜ  ٌَ -1لرؿٜ, تنّؾ ـؾ افُتٚب, لفق أنف ًؾ

. لؿد َِٕٝؼ إيل بٚريس بًد ؽزل ٕٚبِٔقق ُيىٚفٔٚ فَٔقف افًِامء 14: 9 صحٚحٚت افتٚفٜٔ فًزإٔغ, لـؾ ا137ُ -155, مزمقر 46

 [بدراشتٓٚ. لهل مقجقدة اِق   افٍٚتُٔٚق.

َِّد افٍٚتُٔٚن ]. 42, 41صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ:   Codexادًج

Vaticanus (53  =B )«َِّّد يقٕٚن رؿؿ ُمٍقظ ب س مُتقب ظذ ش. 1259ُتٌٜ افٍٚتُٔٚق, حتٝ جًم لهق خمىقط فُِتٚب ادًَدَّ

ًؿقؾ ادهْقظٜ ًربَّام ظذ جِقد افيٌِّٚء بع ادٔالدن, أؾوؾ أنقاع افرُّ س , ليرجع إػ ألاِؾ افَرق افرا ـ مجٔع أشٍٚر افُتٚب ادًَدَّ َّّ ليتو

ك لأشٍٚر اد ًَّ َِّد فِتِػ لافٍتآـؾ. ُٚبٔغافٔقٕٚن ؾٔام ظدا صالة مْ ض ادًج . لهق   لوًف احلٚيل تَْهف ألراؾ مـ بدايتف لؿد تًرَّ

ـ شٍر افتُقيـ  َّّ لتَْهف ـذفؽ اّجزاء اّخرة مـ , لأجزاء مـ ـؾ مـ شٍرن صّقِٔؾ افثٚن لادزامر, 28/  46-1/  1تتو

ق لـؾ افرشِٚؾ افرلظٜٔ لشٍر افرؤيٚ, 25/  13-14/  9 لهل اّلراؾ اّخرة مـ افرشٚفٜ إػ افًزإٔغ, افًٓد ادديد . ليتُقَّ

ٚه مـ  ًؿقؾ )مْٓٚ  759حٚفٔ ر  142فًِٓد افَديؿ ل  617لرؿٜ مـ افرُّ ًؿقؾ, لافذن ًيَدَّ فًِٓد ادديد( مـ إمجٚيل افًدد اّصع فِرُّ

ق مـ ظّقديـ   افهٍحٜلرؿٜ.  825بْحق  ـ ثالثٜ أظّدة فُؾ صٍحٜ, لؾٔام ظدا اّشٍٚر افنًريٜ افتل تتُقَّ َّّ َِّد يتو . ؾ٘قَّ بٚؿل ادًج

ىقر مٚ بغ  ًُّ ه   ـؾ ظّقد.  44ل  45ليسالح ظدد اف َِّد ُمٍقظ   مُتٌٜ افٍٚتُٔٚق, لؿد اصسؿ   ًٕٚختف ـٚتٌٚقشىرا . لادًج

لئّؾ ظِامء افٔقف إػ . تُٔٚقلُ يًرؽ أحد متك أل ـٔػ لصؾ إػ افٍٚف. 1475لمذـقر   أؿدف ؾٓٚرشٓٚ افذن يرجع إػ شْٜ 

َِّد مُتقب   اُشُْدريٜ َِّد افًِْٔٚل   افًٓد ادديد أهٍؿ صٓٚدة فَِّْص . افرأن افَِٚؾ بٖقَّ ادًج َِّد افٍٚتُٔٚن لادًج لًتًتز ؿراءة ادًج

ٚه بٚفَّْص اُشُْدرن , Neutral Textادًتًٚدـ  ك أجو َّّ ؿٜ   اُشُْدريٜ, , بًٌٛ ًٕٚختف Alexandrian Textادًً لمتُّٔزك بٚفدِّ

ء ـٌرة مـ إٕجٍٔع  افتل ترجع إػ ألاِؾ افَرق افثٚفٞ 75لتنٓد ّصٚفٜ هذا افَّْص افزديٜ . ظذ ؽرك مـ افًُّْهقص ـ أجزا َّّ لتتو

 [فقؿٚ ليقحْٚ.

iii. ُْٜدرٍي ًَّ  اف

 Codex Alexandrinusًْخٜ افًُْدريٜ اف]. 44صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

ٌيٝ بٚفٔقٕٕٜٚٔ   مكمقجقدة   ادتحػ افزيىٚن, لتَقـ ادقشقظٜ افزيىٕٜٚٔ  ف(455)
تٌ ـً , لحتقن ـؾ افُتٚب ادَدس إَنٚ 

ٚه.  [تَريٌ

ادخىقضٜ ]. 75صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

. لهل مقجقدة اِق بٚدتحػ لتنّؾ ؽٚفٌٜٔ افًٓد افَديؿ لـؾ افًٓد ادديد, لهذك تًقد إػ افَرق اخلٚمس ادٔالدناُشُْدرإٜٔ: 

 [.Aلًيرمز حٚ   حقار ضًٌٚت افًٓد ادديد بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ بٚحلرؽ إُجِٔزن افزيىٚن. 
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َّٕف َيتِػ, ]. 122صؼ -, دار افثَٚؾٜ يداددخؾ إػ افًٓد اددؾٓٔؿ ظزيز:  , ؾّٚنٚجٔؾ مًتثِّؾ افَّْص افٌٔزٕىل   أؿدف صقرةأٍمٚ افَّْص ؾ٘

م مع ادخىقضتغ افًِْٜٔٚٔ لافٍٚتُٕٜٔٚٔ   هذا ادزء. ق, لبذفؽ تقوع   ٍٕس ادًتأٍمٚ بَٜٔ افًٓد ادديد ؾًّٔثِّؾ افَّْص اُشُْدريٜ

 [.ضٜ إػ افِّْهػ اّلـ مـ افَرق اخلٚمس ادٔالدنليرجع تٚريخ ـتٚبٜ هذك ادخىق

َِّد اُشُْدرن ]. 41صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ:   Codexادًج

Alexandrinus (52  =A )«س بًٓديفش. ُمٍقظ بُّتٌٜ ادتحػ افزيىٚن بِْدق , مُتقب ظذ ًرًؿقؾ لهق خمىقط فُِتٚب ادًَدَّ

س افٔقٕٚن ليرجع إػ ألاِؾ افَرق اخلٚمس ادٔالدن ـ مجٔع أشٍٚر افُتٚب ادًَدَّ َّّ ٚه إػ  خرهٚ رشٚفتٍل اـِّْٔوس . ليتو ًموٚؾ

ق مـ لمزامر شِٔامق, افرلمٚن اّلػ لافثٕٜٚٔ َِّد يتُقَّ ؿقؾ )مْٓٚ  773. لادًج ٓد فًِ 143فًِٓد افَديؿ ل  635لرؿٜ مـ افرُّ

ىقر يسالح بغ  ًُّ َِّد   لوًف احلٚرض  52إػ  46ادديد(. لافُتٚبٜ   ظّقديـ فِهٍحٜ, لظدد اف ه   افًّقد. لادًج تَْهف شىرا

َِّد بٚحتٍٚطف بًٍر . ـذفؽ وٚظٝ مْف مزامر شِٔامق. ألراؾ ّجزاء مـ إٕجٍٔع متَّك ليقحْٚ لافرشٚفٜ اّلػ إػ ـقرٕثقس ليّتٚز ادًج

َيٝ بْٓٚيتف رشٚفتٚ اـِّْٔوسافرؤيٚ  ٍحٚت احتامـ اصساؿ اثْغ مـ افُتٌٜ   ًٕٚخٜ افًٓد . ـٚماله ّنَّف ًأخٌح لًتيٓر ًمَٚرٕٜ خىقط افهَّ

لف   افَديؿ, لثالثٜ   ًٕٚخٜ افًٓد ادديد ٚه   اُشُْدريٜ, ؾٖخذك ـرفُّس فقـٚريقس بىريرؿ افرُّ َِّد ُمٍقط . لـٚق ادًج

ٚه فُرد افًَىْىْٜٔٔ   شْٜ اُشُْدريٜ ظْد ا ف فًٍِر افزيىٚن بسـٔٚ ُهداِف إػ 1624ف. لأظىٚك   شْٜ 1625ٕتَٚفف بىريرـ

ٚه   1627جّٔس اّلـ مِؽ بريىٕٚٔٚ افذن مٚت ؿٌؾ لصقـ ادخىقط, ؾتٍؿ إهداؤك إػ ادِؽ صٚرـ اّلـ   شْٜ  ف, لبَك ُمٍقط

ٌَؾ   شْٜ  ًٕ ٚه.1757ادُتٌٜ ادُِٜٔ إػ أق   [ف إػ مُتٌٜ ادتحػ افزيىٚن ظْد إدمٚج ادُتٌتغ مً

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ًشؾ, لأـِّْٔدس مـ رلمٜٔ]. 42صؼ -, مُتٌٜ ادح (, افذن ًلفٌدي بغ 3:4)   أحد ًمًٚسن افرُّ

ٌيٝ ـؾ أشٍٚر افًٓد ادديدف, 155ف لتقىف شْٜ 45ل 35شْٜ 
تٌ ـً ٚه مـ بنِٚر , رشٚفتف إػ ـًْٜٔ ـقرٕثقس يُتٛ  , ل  حٔٚتف  ًمَتيًٌٌ

ه( ليَقـ ؾٔٓٚ:  متَّك لمرؿس لفقؿٚ رلا ـِامت ربْٚ يًقع ادًٔح ـٔػ ؿٚـ»)ّقَّ يقحْٚ ـتٛ إٕجِٔف متٖخرا َـّ : "ليؾ فذفؽ إًُٚق, تذ

ؾ ظَْف بح جر رحك لًضٌرحي   افٌحر مـ أق يًثر أحد خرو فف فق غ يقفد مـ أق يٌَك حجر ظثرة   شٌٔؾ خمتٚرن. ًٕؿ, خرو فف فق ًضقِّ

ٌٚر".  [شهُٗء افهِّ

لهق :  A - Alexandrinus( 52ادخىقط افًُْدرن:)]. 73, 72صؼ -, مُتٌٜ اُخقة لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض: 

ٚه ظذ ـؾ اف. ؿِٚؼ ادِديٜدات وخّٜ مـ افرَّ َِّ خ ليَع   أربع جًم ًي يًتز أـّؾ افُّْ  تٛ أصاله ظذ ُتٚبلهق ُتقم تَريٌ ـً  822, لؿد 

مـ إٕجٔؾ متك, لاثْٚق مـ إٕجٔؾ يقحْٚ, لثؼالثٜ مـ رشٚفٜ  25ألراؾ مـ افًٓد افَديؼؿ,  15لرؿٜ, لؾَد  773لرؿٜ, بَك مْٓٚ اِق 

زة بىٚرـٜ . لؿد طؾ   حقليرجع تٚرَيف إيل ألاِؾ افَرق اخلٚمس ادٔالدنف.  1624ـقرٕثقس. لؿد ًظثٌر ظِٔف   اُشُْدريٜ ظٚف 

إظداد  إػ ادِؽ تنٚرفس اّلـ مِؽ إٕجِسا, لشٚهؿ   1628مك حتك أهداك افٌىريرؿ ـرفس فقـر, بىريرؿ افًَىْىْٜٔٔ شْٜ 

ًَٕؾ ظٚف KJVافسمجٜ إُجِٔزيٜ ادًتّدة )  [إيل ادتحػ افزيىٚن حٔٞ ُزاـ مقجقداه إيل افٔقف. 1853( ل
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iv. ٍّٜٔاّؾراي 

 Codex Ephraemiافًْخٜ اّؾرائّٜ ]. 44صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ؿرارـتٚب لجقش مٚـدليؾ: 

, شٚظدت ظذ افتٖـد مـ بًض ؿراءات افًٓد ادديدمقجقدة   ادُتٌٜ افقضْٜٔ   بٚريس. لتَقـ ادقشقظٜ افزيىٕٜٚٔ إَنٚ  ف(455)

 [افثٕٜٚٔ. لهل حتقيف ـِف مٚ ظدا رشٚفتٍل تًٚفقُٕٔل افثٚن ليقحْٚ

ادخىقضٜ ]. 77, 76صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس: 

ئّٜ:  صٍحٜ مـ افًٓد ادديد,  145صٍحٜ مـ افًٓد افَديؿ, لـذفؽ  64, لتنتّؾ ظذ لهل تًقد فَِرق اخلٚمس ادٔالدناّؾرا

ًًٕخٜ ـٚمِٜ  س, لـٕٚٝ أصاله  ٚه بّك   افَرق اخلٚمسفُِتٚب ادًَدَّ ٌيٝ ؽٚفٌ
تٌ ق , ـً إُ أقَّ أحد اّصخٚص حٚلـ أق يّحقهٚ فًٔدلِّ

يٚن   افَرق افثٚن ظؼ يؿ افنُّ لاشتىٚع افًِامء ظـ ضريؼ اشتخداف بًض ادقاد افُِّٜٔٔٚٔ . ظذ رؿقؿٓٚ بًض ظيٚت افَديس أؾرا

ئّٜ مقجقدة افٔقف بّتحػ بٚريس.  صعؿراءة افَّْص اّ, لًضًرؾ تهقير حديثٜ برؽؿ ُمقك, لبرؽؿ افُتٚبٜ ؾقؿف, لادخىقضٜ اّؾرا

 [.Cلًيرمز حٚ   حقار ضًٌٚت افًٓد ادديد بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ افَديّٜ بٚحلرؽ إُجِٔزن 

يّل ]. 43, 42صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ:  َِّد اّؾرا ادًج

Codex Ephraemi (54  =C« ) َِّد يقٕٚن رؿؿ ]أن:  palimpsestلهق خمىقط  .ش9ُمٍقظ بٚدُتٌٜ افقضْٜٔ بٌٚريس, حتٝ: جًم

ة ٛي ظِٔف أـثر مـ مرَّ
تٌ ـً س افٔقٕٚن يرجع إػ ألاِؾ افَرق اخلٚمس ادٔالدن[ خمىقط  َِّد اّفُِتٚب ادًَدَّ يّل . لشٌٛ تًّٔتف بٚدًج ؾرا

ًؿقؾ ـٕٚٝ ؿد ًَبٌتٝ لًُمٔٝ   افَرق افثٚن ظؼهق أق  ًؿقؾ   تِؽ اّجٚف, افُتٚبٜ افتل ظذ افرُّ ٚخ   ذفؽ . لفًٌْدرة افرُّ ًٍ ؿٚف أحد افُّْ

يٚن ادًسمجٜ إػ  يؿ افنُّ . لؿد افٔقٕٕٜٚٔافَرق بّحق افُتٚبٜ افَديّٜ ظذ ؿدر اشتىٚظتف لأظٚد اشتخدامٓٚ فًْٚخٜ بًض ـتٚبٚت مٚر أؾرا

ًؿقؾ مًتثِّ  ٌٜ ؾرتٌَّقهٚ. لاتَّوح أق افرُّ ًؿقؾ ؽر ًمرتَّ ه. لـٕٚٝ افرُّ ه شىرا ءه ؾَط اشتىٚع افًِامء إطٓٚر افُتٚبٜ افَديّٜ لؿراءهٚ شىرا ؾ أجزا

ٚه مـ افًٓد افَديؿ  ًؿقؾ افٌٚؿٜٔ حٚفٔ س بًٓديف. لافرُّ َِّد اّصع افذن ـٚق ُتقن افُتٚب ادًَدَّ ء مـ أشٍٚر أجقب مـ ادًج مًتثِّؾ أجزا

ء ًمتٌََّٜٔ مـ ـؾ أشٍٚر افًٓد ادديد ؾٔام لاّمثٚـ لادٚمًٜ لحُّٜ شِٔامق لحُّٜ ينقع بـ شراخ لٕنٔد إُنٚد.  لًتقجد أجزا

ـ مٚ بغ ظدا رشٚفٜ تًٚفقُٕٔل افثٕٜٚٔ لرشٚفٜ يقحْٚ افثٕٜٚٔ َّّ ه   افهٍحٜ. شىر 46ل  45. لافُتٚبٜ ظذ ظّقد لاحد   افهٍحٜ يتو ا

َِّد مًتثِّؾ  ٚه ش افَّْص اُشُْدرن»لاّنٚجٔؾ   هذا ادًج  [ش.افَّْص افٌريب» مع بًض تٖثرات مـ, أشٚش

v.  بٔزا 

 فCodex Bezae (455)افًْخٜ افٌٔزيٜ ]. 44صؼ -, ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ: 

ًشؾ مقجقدة   مُتٌٜ ـٚمزيدج, لحتقن اّ  [.بٚفٌِتغ افٔقٕٕٜٚٔ لافالتْٜٔٔنٚجٔؾ لأظامـ افرُّ
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َِّد افٌٔزن ]. 44, 43صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ:   Codexادًج

Bezae (55  =D )«َِّد إػ جٚمًٜ ـٚمزدج بؿٚف  ُمٍقظ بُّتٌٜ ادٚمًٜ   ـٚمزدج, لافتًَّّٜٔ ًٌٕٜ إػ ثٔقدلر بٔزا افذن ٘هداء ادًج

ٌُِّتغ افٔقٕٕٜٚٔ لافالتْٜٔٔ   صٍحٚت ًمتَٚبِٜش. ف1581  شْٜ  ـ اّنٚجٔؾ لشٍر اّظامـ بٚف َّّ , حٔٞ يقجد افَّْص افٔقٕٚن لهق يتو

ٍحٚت افتل إػ افّٔغ.  ٍحٚت افتل ظذ افًٔٚر, لادًَٚبؾ افالتْٔل   افهَّ َِّد افٌٔزن يرجع إػ افَرق لـٚق ادًًتَ  افهَّ د أق ادًج

بع أل ألاِؾ افَرق اخلٚمس ادٔالدن, اخلٚمس أل افًٚدس ادٔالدن ح افًِامء   افقؿٝ احلٚرض أنَّف ًربَّام يرجع إػ افَرق افرا . لفُـ ًيرجِّ

تٔٛ افٌريب َِّد مقوقظٜ بٚفسَّ شِٚؾ ادٚمًٜ : متَّك ثٍؿ يقحْٚ ثٍؿ فقؿٚ ثٍؿ مرؿس. ليٌداّنٚجٔؾ   ادًج َِّد ـٚق ُتقن ظذ افرَّ ل أق ادًج

ٚه مـ  َِّد حٚفٔ ق ادًج ًؿقؾ )لتًًٜ رؿقؾ  456فقجقد َنٚيٜ رشٚفٜ يقحْٚ افثٚفثٜ ُمٍقطٜ ؾٔف ؿٌؾ بدايٜ شٍر اّظامـ. ليتُقَّ مـ افرُّ

ق أصاله مـ  ر(. لًربَّام ـٚق يتُقَّ ًؿقؾ أل  515أخرم مُتقبٜ بخطٍّ ًمتٖخِّ أـثر. لحتتقن ـؾ صٍحٜ ظذ ظّقد لاحد لرؿٚت مـ افرُّ

ق مـ  ٚه ُـتامـ ادًْك.  33يتُقَّ ختِػ اّضقاـ, لؾَ ًّ ه ب َِّدشىرا ح افًِامء أنَّف غ ًيًْخ   . لُ يًرؽ أحد مُٚق ًٕٚخٜ هذا ادًج لًيرجِّ

َّٕام   افٌرب, مك خٜ افٔقٕٕٜٚٔ افق. فقجقد افَّْص افٌريب بف, لإ َِّد افًُّْ ـ ادًج َّّ فألنٚجٔؾ ش افَّْص افٌريب» حٔدة افتل مًتثِّؾليتو

يٚن افَديؿ لافَّْص افالتْٔل اُؾريَل.لاّظامـ  [. ليرم ؾقق شقدق أقَّ َبٚ ؿراءات ـثرة ًمتٖثِّرة بٚفَّْص افنُّ

: لًيىِؼ خمىقضٜ ]. 73صؼ -, ط. دار افُتٚب ادَدس تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس:  بٔزا

ٜه إػ ثٔقدلر بٔزا ظِٔٓٚ هذا اُشؿ  ٚه فٍُِـ   حرـٜ اُصالح   جْٔٔػ بًقينا لهق افذن  ًٌٕ حهؾ ظذ هذك افذن جٚء خٍِ

ف هذك ادخىقضٜ هديٜ دٚمًٜ ـّزيدج بٕ٘جِسا شْٜ ف1562ادخىقضٜ مـ دير افَديس إيريْٚلس   فٔقق بٍرًٕٚ شْٜ  , لؿدَّ

س بٖـثر مـ ًفٌٜلهل أؿدف خمىف. 1581 ٚه مـ افُتٚب ادًَدَّ ًًٕهقص ؾٓل تنّؾ اّنٚجٔؾ اّربًٜ لأظامـ . قضٜ مًرلؾٜ فديْٚ تنّؾ 

ًشؾ لجزءه مـ رشٚفٜ يقحْٚ افرشقـ افثٚفثٜ ًٔنم لبٚفٌِٜ افالتْٜٔٔ   افهٍحٚت افرُّ . لافَّْص مُتقب بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ   افهٍحٚت اف

ًّْٔك.   [.ألاخر افَرق اخلٚمس ادٔالدن أل ألاِؾ افَرق افًٚدسلتًقد هذك ادخىقضٜ إػ اف

vi. لاصْجىقق 

َِّد لاصْجىقق ]. 45صؼ -, اّنٌٚ رليس بٚفًٌٚشٜٔ خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚؾ:   Codexجًم

Washingtonianus (532  =W )«يرجع إػ . بٚفٔقٕٕٜٚٔلهق خمىقط فألنٚجٔؾ . شُمٍقظ بَٚظٜ ؾرير فٍِْقق   لاصْجىقق

ق مـ افَرق اخلٚمس ادٔالدن ق مـ  187. ليتُقَّ ه.  35لرؿٜ مُتقبٜ   ظّقد لاحد فِهٍحٜ يتُقَّ لاّنٚجٔؾ مقوقظٜ شىرا

تٔٛ افٌريب رئُٜ لهق ثٚن أهٍؿ ادًَتْٔٚت اّمف. 1956: متَّك ثٍؿ يقحْٚ ثٍؿ فقؿٚ ثٍؿ مرؿس. لؿد اؿتْٚك صٚرفز ؾرير مـ مك   شْٜ بٚفسَّ

ف لحتتقن 85, لافتل ترجع إػ ٕحق شْٜ قمتنٔجٚلرؿٜ   جٚمًٜ  35, ادحٍقظ مْٓٚ 46, بًد افزديٜ مـ خمىقضٚت افًٓد ادديد

 [ظذ رشِٚؾ بقفس افرشقـ.
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( لهل مقجقدة اِق   532) Washingtonافقصْىْٜٔ ]. 126, 125صؼ -, دار افثَٚؾٜ اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز: 

بع أل اخلٚمسحػ ؾرير   مديْٜ لاصْىـ, مت . لهل حتتقن ظذ اّنٚجٔؾ ؾَط, لفُـ   افستٔٛ يرجع تٚريخ ـتٚبتٓٚ إػ افَرق افرا

ِيٝ مـ جمّقظٜ خمىقضٚت خًمتٍِٜافٌريب: متَّك ليقحْٚ لفقؿٚ لمرؿس.  ٌَ ًٕ ٓٚ ؾٓق خًمتِػ   أجزاء ـثرة مْٓٚ ـٖنَّام  ؾٍٔٓٚ افَّْص , أٍمٚ ٕهَّ

 [.ل لافٌريب لافَٔكن لاُشُْدرنافٌٔزٕى

 اخلٚمتٜ

ٚه خىراه جداه   نٚ ـالم س مـ خالـ أؿقاـ ظِامء ادًٔحٔغ أنًٍٓؿ, لؿرأ بًد أق أخذٕٚ ؾُرة صٚمِٜ ظـ افُتٚب ادًَدَّ

دة فًُِّْهقص, ُ ِّٕؽ إُ أق َٕق َّّ ٚخ, لتٌٔراهؿ ادًتً ًٍ ـ, احلّد هلل بخهقص اُختالؾٚت بغ خمىقضٚت افُتٚب, لأخىٚء افُّْ

 ظذ ًّٕٜ اُشالف لـٍك َبٚ ًّٕٜ.

مْٚ فَِٚرئ   قاء  -لهُذا ُٕقق ؿد ؿدَّ ًَّ س مـ خالـ أؿقاـ  -ادًٔحل لادًًِؿ ظذ اف ٚه ظـ افُتٚب ادًَدَّ ٚه حََٔٔ مٍٓقم

ٚبَٜ. ًَّ امليٜ اف ًَّ ًتٛ اف ًُ ٜ بتحريػ اف  ظِامء ادًٔحٔغ, بام يتقاؾؼ مع احلَِٚؼ اُشالمٜٔ اخلٚصَّ

 ٍؿ افهٚحلٚتهلل افذن بًّْتف تتاحلّد 
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ٜو  ةو ري َُ ؾٌ  ِّٜ حقـ:أش ِي ٌٚم سٌ َي دً ا ٌٚب تي ٌُ افَ  ـَ ظي  صي  دَّ

 ؿٌؾ أق تٍتح افُتٚب ادًَدَّس

 حٚذا يتجَّْٛ ادًٔحٔقق افًٓد افَديؿ ؟ حٚذا يىًٌقق افًٓد ادديد ؾَط   أؽِٛ اّحٔٚق ؟ .1

س مـ ًتراث افٌؼيٜ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .2  ؟ شافُتٚب ادًَدَّ

سـتٚب ًمَ»مٚذا تًْل ظٌٚرة:  .3  ؟ Scriptureش دَّ

س»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .4  ؟ شٌٕحٞ   افُتٚب ظـ ـِّٜ اهلل ّنَّف ـتٚبْٚ ادًَدَّ

اه ؟ .5 ٚه لًُمرِّ ٚه ؽريٌ س ـتٚب  مٚ هل اّشٌٚب افتل جتًؾ مـ افُتٚب ادًَدَّ

ريػ بف س لافتًَّ  أمهٜٔ افُتٚب ادًَدَّ

 ؟ش ديٕٜٚ ـتٚبٜٔ»مٚذا تًْل ظٌٚرة:  .6

ٜ افتل  .7  جتًؾ افٔٓقديٜ ديٕٜٚ ـتٚبٜٔ ؟مٚ هل اّدفَّ

 مٚ هل اّدفٜ افتل جتًؾ ادًٔحٜٔ ديٕٜٚ ـتٚبٜٔ ؟ .8

 مٚ هل أمهٜٔ افُتٚب ادَدس بٚفًٌْٜ فًِّٔحٔغ ؟ .9

 مٚ هق افٍرؾ بغ افْيرة اُيامٕٜٔ فُِتٚب لافْيرة افتٚرَئٜ افًِّٜٔ فُِتٚب ؟ .15

 مٚ هق اُيامق افتَِٔدن فًِّٔحل   افُتٚب ادَدس ؟ .11

 لمٚ هل مهٚدر اخلًّٜ فِتَِٔد ادًٔحل ؟ش, افتََِّٔد»ظٌٚرة:  مٚذا تًْل .12

 ؟ لمٚ هل أؿًٚمٓٚ ؟ شفٔتقرجٔٚ»مٚذا تًْل ظٌٚرة:  .13

 ؟ لمٚ هل ٕتِٚجٓٚ ؟ شادجٚمع افًُْٜٔ»مٚذا تًْل ظٌٚرة:  .14

 ؟ شاِبٚء»مهدراه أهٍؿ مـ  شادجٚمع افًُْٜٔ»حٚذا ًتًتز  .15

يس»ل  شاّب»مٚ افٍرؾ بغ  .16  احٖخقذ مْٓام ؟؟ لمٚ  شافَدِّ

ـٍ افُْزٍ »مٚ هل أؿًٚف  .17  ؟ شافٍ

 أذـر بًض افَِّْٚط افتل ٕتًِؿ مْٓٚ   افٌْٚء افُْز. .18

 ؟ لمٚ هل أمهٔتٓٚ   افتََِّٔد ؟ شأجَقٕٜ»مٚذا تًْل ظٌٚرة:  .19
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 مٗفٍِّق افُتٚب ادًَدَّس

س حًٛ اُيامق ا .25  دًٔحل ؟مٚ هل اددة افزمْٜٔ افتل اشتٌرؿٝ ؾٔٓٚ ـتٚبٜ افُتٚب ادًَدَّ

 مٚ هق شٌٛ ظدف إمُٕٜٚٔ حتديد ظدد ادٗفٍِّغ بنُؾ دؿٔؼ ؟ .21

ٚه ؟ .22 س جمّقظٜ خًمتٍِٜ متٚم ًتٛ افُتٚب ادًَدَّ ـً  مٚ هل اّشٌٚب افتل جًِٝ جمّقظٜ 

س ٕتٚج ظّؾ  .23 ريـ»ل ش مٗفٍِّغ»مٚ ادَهقد بٖق افُتٚب ادًَدَّ  ؟ش ًُمرِّ

ٍل أ .24 س ؟مٚ هل اّشٌٚب افتل أدَّت إػ جمٓقفٜٔ مٗفِّ  شٍٚر افُتٚب ادًَدَّ

 ؟ لمٚ هل أهداؾف ؟ شافََّْد افُتٚيب»مٚ هق  .25

ريـ  أمثِٜ فِّٗفٍِّغ لادًحرِّ

ٓرة ؟ .26 ًًٕهقص شٍر ادُٚبٔغ افثٚن افنَّ  مٚ ادًًتٍٚد مـ 

ٜ»مٚ افذن ًٕتْتجف مـ ظٌٚرة إٕجٔؾ فقؿٚ:  .27  ؟ شإذ ـٚق ـثرلق ؿد أخذلا بتٖخٔػ ؿهَّ

رة ؟ لحٚذا ؟هؾ ًتًتز اّنٚجٔؾ اُزأِ .28 ٍٜ أل ادًحرَّ  ٜ مـ اّظامـ ادٗفَّ

رة   افًٓد ادديد أل افًٓد افَديؿ ؟ أذـر أشامء افُتٚبٚت. .29  مٚ هل أنقاع افُتٚبٚت ادًحرَّ

 أذـر مٚ حدث ُٕجٔؾ يقحْٚ, لٕقع افَّْص افذن لصؾ إفْٔٚ. .35

ًشؾ, لٕقع افَّْص افذن لصؾ إفْٔٚ. .31  أذـر مٚ حدث فُتٚب أظامـ افرُّ

 افًزيٜ ؟ لمٚ هل أشٍٚر افًٓد افَديؿ افتل ًيىِؼ ظِٔٓٚ هذا اُشؿ ؟ شافتقراة»تًْل ـِّٜ مٚذا  .32

 ـام هل بغ أجديْٚ ؟ شافتقراة»متك تٍؿ إٕجٚز  .33

لق»مٚ هق  .34 يٚتنَّ ق ؟ لـٔػ تٍؿ تُقيْف ؟ شافدِّ  ؟ لمـ هق لاوًف ؟ لمتك ًلٌوع ؟ لِّمٍٚ يتُقَّ

35. ٕ  شافتقراة»ٝ أذـر أشامء افتََّٚفٔد اّربًٜ افتل ـقَّ

ٚه زمـ إمتٚف ـؾ تَِٔد. .36  لاذـر ُمتقيٚت أل ٌٕذة ظـ ـؾ تَِٔد, لاذـر أجو

 ـٔػ اشتىٚع افًِامء حتديد أل اـتنٚؽ هذك افتََّٚفٔد اّربًٜ ؟ .37

 أذـر أن افتََّٚفٔد اظتّدت ظِٔٓٚ ـؾ شٍر مـ اخلًّٜ. .38

 .♠ شافتقراة افتل ٕزفٝ ظذ مقشك»ل  شأشٍٚر مقشك اخلًّٜ»أذح افًالؿٜ بغ  .39
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 افتًَٔؿ إػ إصحٚحٚت لأظداد

 ـٔػ ـٕٚٝ ضريَٜ ـتٚبٜ ادخىقضٚت ؿديامه ؟ )صُؾ افُتٚبٜ   افهٍحٜ( .45

 مٚ هق شٌٛ تًَٔؿ افُتٚب إػ إصحٚحٚت )أل ؾهقـ( لأظداد ؟ .41

 ؟ شإصحٚح»مٚ مًْك ـِّٜ:  .42

ٚه ؟ .43  ـٔػ َٕقف بُٚصٚرة إػ ٕصٍّ مٚ   افُتٚب ادَدس حٚفٔ

س إػ إصحٚحٚت )أل ؾهقـ( ؟متك تٍؿ تًَٔؿ افُتٚب ادًَ .44  دَّ

س إػ أظداد ؟ .45  متك تٍؿ تًَٔؿ إصحٚحٚت )أل ؾهقـ( افُتٚب ادًَدَّ

ٍٔٚت افتل ٕجدهٚ   تًَٔؿ افُتٚب احلٚيل فٍهقـ لأظداد. .46 ٌِ ًَّ  أذـر بًض اف

 ًفٌٚت أشٍٚر افُتٚب ادًَدَّس

 مٚ هل افٌِٚت افتل تؿ اشتخدامٓٚ   ـتٚبٜ أشٍٚر افُتٚب ادَدس ؟ .47

 ٓرت افٌِٜ افتل تؿ اشتخدامٓٚ   ـتٚبٜ افًٓد ادديد ؟ـٔػ ط .48

 متك لحٚذا تؿ اشتخداف افٌِٜ اِرامٜٔ بدُه مـ افٌِٜ افًزيٜ ؟ .49

َِّؿ َبٚ ادًٔح  .55  ؟ لـٔػ ٕتًٚمؾ مع ـالمف   اّنٚجٔؾ ؟ ♠مٚ هل افٌِٜ افتل ـٚق يتُ

َِّؿ َبٚ ادًٔح  .51  ؟ ♠حٚذا اشتخدف ـتٌٜ اّنٚجٔؾ فٌٜ أخرم ؽر افتل تُ

تٌٌقا   اّصؾ بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ ؟ .52 ـً  مٚ هل اّدفٜ افتل مـ خالحٚ ًٕرؽ أق اّنٚجٔؾ 

س احلديثٜ  ترمجٚت افُتٚب ادًَدَّ

 ؟ شترمجٜ َٕديٜ», لبًٌٚرة: شترمجٜ تَِٔديٜ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .53

مجٚت افَْديٜ. .54 مجٚت افتََِّٔديٜ لبًض افسَّ  أذـر أشامء بًض افسَّ

ـ  .55 س إػ افٌِٜ إُجِٔزيٜ ؟ لمٚ هل دلاؾًف ؟مـ هق ألَّ  مـ ترمجٜ افُتٚب ادًَدَّ

 مٚ هل اّشٌٚب افتل أؽوٌٝ افًُْٜٔ مـ هذك افسمجٜ إُجِٔزيٜ ؟ .56

 أذـر أهٍؿ افٍقارؾ بغ ترمجٜ افٍٕٚدايؽ لبٚؿل افسمجٚت افًربٜٔ احلديثٜ اّخرم. .57

َّٜٔ افًٔقظٜٔ. .58 هٌٕٚ ِّٔزات ترمجٜ افرَّ  أذـر ِّم

ٜ اخلٚصٜ بسمجٜ افٍٕٚدايؽ.أذـر بًض  .59 َّّ  ادًِقمٚت ادًٓ

 مٚ هل ادًِقمٚت افتل ًٕتىٔع اشتخراجٓٚ مـ افسمجٚت افًربٜٔ ادًختٍِٜ فُِتٚب ادَدس ؟ .65
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س. .61  أذـر أمثِٜ فًٌض اُـتنٚؾٚت احلديثٜ افتل أثَّرت ظذ ٍٕص افُتٚب ادًَدَّ

ٚه مًْك فْيٍصٍ افًٓد افَديؿ لادديد ؟  شافَّْص ادًٔٚرن»مٚ هق  .62  .شافَّْص ادًٔٚرن»أذـر أجو

ءات ادًختٍِٜ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .63  ؟ اذـر هذك افتََّٔٔامت لمًٕٚٔٓٚ. شتَٔٔامت افَرا

مجٜ ؾرؾ طٚهر»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .64  ؟ لحٚذا ؿِٔٝ هذك افًٌٚرة ؟ شداِامه بغ اّصؾ لافسَّ

 أؿًٚف افُتٚب ادًَدَّس

ٜمٚ هل  .65  ًتَد افٔٓقد لًمًتَد ادًٔحٔغ ؾٔٓٚ ؟لمٚ هق مً  ؟ شافًٓد» ؿهَّ

ٚه مع ٕهقص ـتَٚبؿ ؟ .66  ـٔػ يتًٚمؾ ادًٔحٔقق ؽٚفٌ

 مٚ هل افىريَٜ افًِّٜٔ افهحٔحٜ فٍٓؿ ٕهقص افُتٚب ادَدس ؟ .67

ًدس»هق  ٚم .68 ًَ لح اف  لمٚ هق دلرك   افقحل ؟   ادٍٓقف ادًٔحل ؟ش افرُّ

ة»ـٔػ ٕرد ظذ افَّْص افَِٚؾ:  .69  ؟ مع ذـر ؾٓؿ ادًٔحٔغ فَِّْص. شؿط بّنّٜٔ إًٕٚق ّنَّف غ تٌٖت ٌٕقَّ

 افتل أنتجتٓٚ افًُْٜٔ افزلتًتٕٚتٜٔ ؟ش افٍٕٚدايؽ»حٚذا تًتخدف افًُْٜٔ اّرثقذـًٜٔ ترمجٜ  .75

س افزلتًتٕٚتل ؟ .71  مٚ هق ظدد أشٍٚر افُتٚب ادًَدَّ

 ؟ش افًٓد افَديؿ»مـ أجـ جٚء اشؿ  .72

 ٚت افًٓد افَديؿ ؟مٚ هق اُشؿ افذن ًيىَِف افٔٓقد ظذ ـتٚب .73

 مٚ هق افتًَٔؿ افٔٓقدن ّشٍٚر افًٓد افَديؿ ؟ .74

 مٚ هق افتًَٔؿ ادًٔحل ّشٍٚر افًٓد افَديؿ ؟ .75

س تٖثَّر بٚحلوٚرات ادًجٚلرة ؟ .76  مٚ ادَهقد بٖق افُتٚب ادًَدَّ

 ؟ش افًٓد ادديد»متك تؿ تًّٜٔ اّشٍٚر ادًٔحٜٔ بؼ  .77

 ٚ ظذ جمّقظٚت اّشٍٚر ادَدشٜ ؟مٚ هق ترتٔٛ طٓقر اّشامء افتل تؿ إضالؿٓ .78

 ؟ 31/  31ادذـقرة   إرمٔٚء ش ظٓداه جديداه »مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .79

 ادذـقر   إرمٔٚء. شافًٓد ادديد»أذـر ًمًتَد افٔٓقد لًمًتَد ادًٔحٔغ    .85

 مٚ هق افتًَٔؿ ادًٔحل ّشٍٚر افًٓد ادديد ؟ .81

ًشؾ ؟ش يّٓؿًمً»مٚ ادَهقد بٖق ـتٌٜ أشٍٚر افًٓد ادديد  .82  مـ افرُّ

 مٚ هل ادنٚـؾ ادًحٔىٜ بَؤٜ حتديد مٗفٍِّل أشٍٚر افًٓد ادديد ؟ .83
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 ؿٕٚقق افُتٚب ادًَدَّس

 ؟ش ـتٚب ؿٕٚقن»مٚذا تًْل ظٌٚرة:  .84

 افٔقٕٕٜٚٔ.  شkanwnؿٕٚقق »أذـر بًض مًٚن ـِّٜ  .85

س بَٖنٚ  .86  ؟ش ؿٕٚقٕٜٔ ثٕٜٚٔ»حٚذا تٍؿ تًّٜٔ بًض أشٍٚر افُتٚب ادًَدَّ

 ادَهقد بٚفًٌٚرات افتٚفٜٔ: ؿٕٚقق افُتٚب ادَدس, ؿٕٚقق افًٓد افَديؿ, ؿٕٚقق افًٓد ادديد ؟ مٚ .87

 مـ ادًّقـ ظـ حتديد اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ ؟ لحٚذا ؟ .88

 ؟ )حٚذا تؿ إضالؾ هذا اُشؿ ؟( شاّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .89

 ٜ فِزلتًتٕٚٝ ؟مٚ هل أهٍؿ أشٌٚب رؾض بًض اّشٍٚر بٚفًٌْ .95

 أذـر مقؿػ افىقاِػ ادًٔحٜٔ افثالثٜ مـ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ. .91

 مٚ هل اّشٌٚب افتل دؾًٝ ادًٔحٔغ اّلاِؾ فتحديد ؿٕٚقق افًٓد ادديد ؟ .92

 أذـر بًض اُختالؾٚت افرًِٜٔٔ بغ افىقاِػ ادًٔحٜٔ اّلػ. .93

 افدفٔؾ ظذ ذفؽ ؟ هؾ حًؿ أثْٚشٔقس ًمنُِٜ ؿٕٚقق افًٓد ادديد ؟ لمٚ .94

 مٚ هل أشٍٚر افًٓد ادديد افتل اشتٍّر حقحٚ اخلالؽ ـثراه ؟ .95

 مع ذـر زمـ ادرجع. شؿٕٚقق افًٓد ادديد»أذـر أهٍؿ مراجًْٚ ظـ  .96

 أذـر بًض ادًٚير افتل يوًٓٚ افًِامء فتحديد ؿٕٚقٕٜٔ ـتٚب. .97

ًتٛ ادًَدَّ  .98 ًُ ظٚءات اّرثقذـس ظذ ادًٓرضَغ بخهقص اف  شٜ, ثٍؿ اذـر حََٜٔ اّمر.أذـر ادِّ

 متك تؿ حتديد ؿٕٚقق أشٍٚر افًٓد افَديؿ بنُؾ رشّل ؟ .99

 أذـر جمّقظٚت اّشٍٚر افتل ـٕٚٝ مٌَقفٜ ألُه فدم افٔٓقد لادجّقظٜ افتل دار حقحٚ خالؾٚت. .155

 لحل افُتٚب ادًَدَّس

س ؟ بًَٔدةمٚ هل ادنٚـؾ ادًحٔىٜ  .151  لحل افُتٚب ادًَدَّ

س ؟أذـر أهٍؿ ٕهغَّ  .152   يًتنٓد َبام ادًٔحل ظذ لحل افُتٚب ادًَدَّ

153. .َّٜٔ مج د افًِّل ظذ افَّْهغ مـ افْقاحل افتٚرَئٜ أل افسَّ  أذـر افرَّ

ٚه ظـ اُحٚف»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .154  ؟ش ُ يتُِؿ افًٓد افَديؿ رشّٔ

ٚه أنف ًمِٓؿ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .155  ؟ش فٔس فديْٚ   افًٓد ادديد ٕهقص تزز رشّٔ

 ٚتغ افًٌٚرتغ.أذـر ـٔػ لصؾ افًِامء إػ ه .156
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ـ مـ ألوح أق افًٓد  .157  , لـٔػ ظرؽ افًِامء هذا ؟ادديد مقحك بفأذـر ألَّ

س ؟ش افًْك اُهلل»ل ش افًْك افٌؼن»مٚ ادَهقد بًٌٚرأٍل:  .158    افُتٚب ادًَدَّ

 حٚذا ؿٚـ ظِامء افزلتًتٕٚٝ بًَٔدة افقحل افٍِيل ؟ .159

َّٔٚت اُ .115  ظتَٚد بٚفقحل افٍِيل ؟ )أل: شٌِٔٚت ظَٔدة افقحل افٍِيل(مٚ هل تًٌ

س. .111  أذـر ًمًتَد ًمًيؿ ادًٔحٔغ احلٚفٔغ بخهقص لحل لظهّٜ افُتٚب ادًَدَّ

 ـٔػ يٌَؾ ادًٔحٔقق ـتٚبٚت مـ مٗفٍِّغ جمٓقفقق ؟ .112

فٜ مـ ظْد اهلل ؟ـٔػ ًٕتٍٔد  .113  مـ أق ادًٔحل ُ يٗمـ بُتٚبٚت ًمْزَّ

 ريػ افُتٚب بًَٔدأٍل افقحل لافًهّٜ.حت تٖثر حََٜٔأذـر  .114

 ؟ شادٔؾ اّلـ لافثٚن مـ ادًٔحٔغ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .115

 افًِىٚق لافَٕٚقق لافقحل

ًًٕهقص افًٓد ادديد افتل ًيًتدـ مْٓٚ ظذ لحل ـتٚبٚت افٔٓقد. .116  أذـر أهٍؿ 

َٔ »مٚ ادَهقد بٚفَّْص افَِٚؾ:  .117 في َِىيٚقو لي ًف ًش ـَ في ّي ـي َؿ  ًٓ ًّ ِِّ ًي ٌٜ ًي ٌي تي ُي َٚف ـي َِىٚق»؟ مٚ ادَهقد بؼ  شسي   ؟ شًش

 ـٔػ لصؾ ادًٔحٔقق إػ ؾُرة لحل أشٍٚر افًٓد ادديد ؟ .118

ٍٔٚت  .119  فًُِْٜٔ بٚفًٌِّْٜ فِحٔٚة افًُْٜٔ ؟ شإظىٚء مٍٚتٔح مُِقت افًّقات»مٚ هل تًٌ

 مٚ افًالؿٜ بغ افًَِٚد افتٚفٜٔ: ؿٕٚقق افُتٚب, لحل افُتٚب, ظهّٜ افُتٚب ؟ .125

ٛ»قد بًٌٚرة: مٚ ادَه .121 َـّ  ؟ شاؿتٌٚس ًمر

ٚه »مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .122 ًتٛ أجو ًُ ؾٓٚ ؽر افًِامء لؽر افٍثٚبتغ ـٌٚؿل اف رِّ  ؟ شًُ

 ؿٕٚقق أشٍٚر أثْٚشٔقس

اث ادًٔحل. .123 ًتٛ افسُّ ًُ  أذـر تًَٔؿ أثْٚشٔقس ف

 أذـر اُختالؾٚت بغ ؿٕٚقق افًٓد افَديؿ احلٚيل لمٚ لوًف أثْٚشٔقس. .124

 ٚت بغ ؿٕٚقق افًٓد ادديد احلٚيل لمٚ لوًف أثْٚشٔقس.أذـر اُختالؾ .125

 مٚ هق مٍٓقف أثْٚشٔقس فُِتٚبٚت افَٕٚقٕٜٔ ؟ .126

 أذـر لصػ أثْٚشٔقس فُتٚبٚت احراضَٜ. .127
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 ًُمتقيٚت افُتٚب ادًَدَّس

 :افًٓد افَديؿ 

 بٚفًٌْٜ ّشٍٚر افًٓد افَديؿ لافًٓد ادديد. شافََّْد افُتٚيب»أذـر دلر  .128

شٍٚر افتٚفٜٔ: افتَُّقيـ, اخلرلج, افالليغ, افتثْٜٔ, ينقع, ادزامر, إصًٔٚء, دإٔٚـ, بًض أشٍٚر اّنٌٔٚء أذـر أمهٍٜٔ اّ .129

ٌٚر.  افهِّ

 ـٔػ ًٕتخرج افتْٚؿوٚت مـ اّشٍٚر افتٚرَئٜ فًِٓد افَديؿ ؟ .135

o أخٔنع.,  إئِٚ, شِٔامق, دالدٌشري هُٗء اّنٌٔٚء:  أذـر أشامء اّشٍٚر افتل حتتقن ظذ 

 افتل حتّؾ أشامء ًٕٚء. افثالثٜ اّشٍٚر أشامء ذـرأ .131

 مٚ هل افَهٜ افًجٌٜٔ ادذـقرة   شٍر أجقب ؟ .132

 مٚ هل افَهٜ افًجٌٜٔ ادذـقرة   شٍر هقصع ؟ .133

 .شافًًٌْٜٔٔ افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ»أذـر اّؿًٚف افتل يَع حتتٓٚ أشٍٚر افسمجٜ  .134

 َٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ.أذـر بًض تًَِٔٚت ظِامء افزلتًتٕٚٝ ظذ اّشٍٚر اف .135

 :افًٓد ادديد 

 ؟ش إٕجٔؾ»مٚذا تًْل ـِّٜ  .136

حٔح فًٌٚرات:  .137  ؟ شإٕجٔؾ متك أل مرؿس أل فقؿٚ أل يقحْٚ»مٚ هق ادٍٓقف افهَّ

ـ مـ ذـر أشامء اّنٚجٔؾ اّربًٜ ؟ .138  مـ هق ألَّ

 مٚذا شْجد   اّنٚجٔؾ اّربًٜ ؟ .139

 ؟ش اّنٚجٔؾ اُزأِٜ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .145

 ؾ افتل ًٕتىٔع اشتخراجٓٚ مـ اّنٚجٔؾ اُزأِٜ ؟مٚ هل ادنٚـ .141

 .شاّنٚجٔؾ اُزأِٜ»أرشؿ ٕيريٜ ادهٚدر اّربًٜ افتل ًتزر  .142

 ـٔػ لصؾ افًِامء إػ هذك افَّْيريٜ ؟ .143

 ـٔػ ًٕتٍٔد مـ هذك افَّْيريٜ   مقوقع إٕجٔؾ ادًٔح ظًٔك ابـ مريؿ ؟ .144

 اّربًٜ ؟ مٚ هق تٖثر هذك افَّْيريٜ ظذ مقوقع لحل اّنٚجٔؾ .145

 .شادًنُِٜ اُزأِٜ»  حٍؾ  شافََّْد افُتٚيب»أذـر دلر  .146

   اّنٚجٔؾ اّربًٜ.  شاُيامق»مـ أجؾ  شافتٚريخ»أذـر بًض أمثِٜ تٌٔر  .147



 [92..... ] فُتٚب ادَدسا ظـ صٚمِٜ ؾُرة

www.alta3b.wordpress.com 

ٚه ظـ اِخريـ ؟ .148  حٚذا ًيًتز إٕجٔؾ يقحْٚ إٕجٔؾ خًمتِػ متٚم

 ٕجٔؾ ؟نٚجٔؾ ؟ لهؾ هذا ـٚؽى حلٍؾ ؿؤٜ ـٚتٛ اُمتك تٍؿ لوع أشامء اّ .149

 ادذـقر ظْد اِبٚء اّلاِؾ. شإٕجٔؾ متَّك افًزن»أذـر ًمنُِٜ  .155

ٚه فًِّٔح ظِٔف افًالف   افًٓد ادديد رؽؿ أنف مقفقد مـ ؽر أب ؟ .151  حٚذا ٕجد أنًٚب

 ظِٔف افًالف   ادٍٓقف ادًٔحل ؟ش ًرًشؾ ادًٔح»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .152

ًشؾ ؟ .153  مٚذا شْجد   أظامـ افرُّ

 ٚب افتل مـ أجِٓٚ ؿٚف بقفس بُٚتٌٜ رشِِٚف ؟مٚ هل اّشٌ .154

 ؟♠ مٚ هق اخلالؽ ادًرلؽ بغ افىقاِػ ادًٔحٜٔ بخهقص إخقة لأخقات ادًٔح  .155

ٛ ح .156 َِّ  بحًٛ ادٍٓقف ادًٔحل ؟ش افالهقأل»تِّٔذ ادًٔح ظِٔف افًالف بؼ ش يقحْٚ»ٚذا ًف

ًشؾ مـ أهؿ أشٍٚر افُتٚب ادًَدَّ  .157  س ؟حٚذا ًيًتز شٍر أظامـ افرُّ

 مٚ هق افتًَٔؿ افًِّل فرشِٚؾ بقفس ؟ .158

 ادًْقب فف رشٚفٜ بحًٛ ادٍٓقف ادًٔحل ؟ش يًَقب»مـ هق  .159

 ادًْقب فف رشٚفٜ بحًٛ ادٍٓقف ادًٔحل ؟ش هيقذا»مـ هق  .165

 حٚذا ـتٛ ادًٔحٔقق شٍر رؤيٚ يقحْٚ افالهقأل ؟ .161

 اّشٍٚر ادٍَقدة

ٚه ًتنر إػ رشٚفٜ مٍَقدة فٌقفس. .162 ًًٕهقص  أذـر 

 ٔػ ظرؽ افًِامء أق ًهْٚؿ أشٍٚراه هيقديٜ مٍَقدة ؟ لمٚ هق اخلالؽ   ظددهٚ ؟ـ .163

 أذـر أشامء أصٓر هذك اّشٍٚر افٔٓقديٜ ادٍَقدة. .164

س ؟ شاّشٍٚر ادٍَقدة»ـٔػ ًٕتٍٔد مـ ؿؤٜ  .165    مقوقع َٕد افُتٚب ادًَدَّ

 افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ افٔقٕٕٜٚٔ

 فًًٌْٜٔٔ فًِٓد افَديؿ.أذـر اّشٚضر افتل دارت حقـ افسمجٜ ا .166

 أذـر ظالؿٜ هذك اّشٚضر بٖمهٜٔ هذك افسمجٜ ظْد ادًٔحٔغ مع ذـر أشٌٚب أخرم. .167

 ـٔػ ًٕتٍٔد مـ افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ   ؿؤٜ إثٌٚت حتريػ افًٓد افَديؿ ؟ .168

ِّٔغ»مـ ًهؿ  .169 ب شٜ ؟ شافرَّ  ؟ لمٚ هق دلرهؿ   حٍظ ـتٚبٚت افٔٓقد ادًَدَّ

ٓٚ اختالؾٚت ـثرة بغ افًزن لافٔقٕٚن ؟مٚ هل أشٍٚر افًٓد اف .175  َديؿ افتل ٕجد   ٕهِّ
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مجٜ افًًٌْٜٔٔ. .171  أذـر مقجز فتٚريخ ظّؾ افسَّ

 أذـر ادًًتَد ادًٔحل   افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ. .172

 هؾ لاؾؼ افٔٓقد اّلاِؾ ظذ ًمًتَد ادًٔحٔغ   افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ. .173

 ص افًزن لافَّْص افٔقٕٚن.أذـر مقؿػ ادًٔحٔغ مـ اُختالؾٚت بغ افَّْ  .174

 ؟ لمـ هق لاوًٓٚ ؟ لمٚ هل ٕتٔجٜ دراشتف حٚ ؟ شاحًُٚبال»مٚ هل  .175

ث ظـ افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ ؟ .176  مٚ هق أؿدف ًمًتْد يتحدَّ

ٌٜ فِسمجٜ افًًٌْٜٔٔ ؟ .177  مٚ هق مقؿػ هيقد افَرق افثٚن لافثٚفٞ بٚفًِّْ

 بٚفًٌِّْٜ فِسمجٜ افًًٌْٜٔٔ ؟مٚ هق مقؿػ ادًٔحٔغ مـ هيقد افَرق افثٚن لافثٚفٞ  .178

 أذـر أشامء بًض اّشٍٚر افٔقٕٕٜٚٔ اّخرم ؽر اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ لافتل فًٔٝ حٚ أصؾ ظزن. .179

 أذـر أشامء بًض افسمجٚت افٔٓقديٜ اّخرم فًِٓد افَديؿ بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ. .185

ـ مـ أضِؼ اشؿ  .181  ٕٜٚٔ ؟ظذ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افث شأبقـريٍٚ»مـ هق ألَّ

 ترمجٜ افٍقدٚتٚ افالتْٜٔٔ

ٍَِّف ؟ شافٍقدٚتٚ»متك تؿ لوع  .182 ٍَِّف ؟ لحٚذا ـ  ؟ لمـ هق لاوًف ؟ لمتك ظٚش ؟ لمـ افذن ـ

 لشٌٛ افتًَّّٜٔ. شؾقدٚتٚ»أذـر تًِٔؼ لاٌوع افٍقدٚتٚ ظْدمٚ تٍؿ تٍُِٔف َبذا اّمر. لاذـر مًْك ـِّٜ  .183

ر ادجّع افسيدٕتْٔل بخهقص اّ .184  شٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ ؟مٚ هق ؿرا

ًيٝ مـ أجؾ تٍْٔذ هذا افًّؾ( .185 ٍٔٚت ظّؾ ترمجٜ افٍقدٚتٚ. )اخلٍىٜ افتل ًلٌو  أذح  خ

ٚخ لادًسمجغ. .186 ًٍ  أذـر تًَِٔٚت لاٌوع افٍقدٚتٚ بخهقص افُّْ

 مٚ هق اُشؿ افذن تؿ إضالؿف ظذ افسمجٜ افالتْٜٔٔ افَديّٜ ؟ لمـ هق لاوع هذا اُشؿ ؟ .187

ًي  ًٕ ساختالؽ   خ افُتٚب ادًَدَّ

س. .188 خ ادًختٍِٜ فُِتٚب ادًَدَّ ًي  أذـر اُختالؾٚت افتل ٕجدهٚ   افُّْ

 أذـر اختالؾٚت ضقاِػ افٔٓقد   أشٍٚر افًٓد افَديؿ. .189

س. .195 خ افُتٚب ادًَدَّ ًي ًٕ  أذـر اّشٌٚب افتل أدَّت إػ اختالؽ 

 ٕقٕٜٔ افثٕٜٚٔ.مٚ هل اّشٌٚب افتل دؾًٝ ًزظامء افزلتًتٕٚٝ فرؾض اّشٍٚر افَٚ .191

س ؟ .192  مٚ هل ًُمٚلُت افًُْٜٔ ادكيٜ فًٍد َٕص اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ   افُتٚب ادًَدَّ
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 ًمنُِٜ ٍٕص افُتٚب ادًَدَّس

 أذـر مهٚدر ٍٕص افًٓد ادديد. .193

ٍٜٔ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .194  ؟ شادخىقضٜ اّصِ

خ اّصِٜٔ»أذـر أشٌٚب ؤٚع  .195 ًي  فًِٓد ادديد. شافُّْ

س»يًتّد  حٚذا .196  ؟ شافَر ق افُريؿ»ظذ ادخىقضٚت بْٔام ُ يًتّد ظِٔٓٚ  شافُتٚب ادًَدَّ

 أذـر أؾوؾ ضريَٜ فًّؾ لرؾ افزدن. .197

 خمىقضٜ يقٕٕٜٚٔ ؟ 5855ـٔػ ًٕرٍد ظذ أق افًٓد ادديد فف أـثر مـ  .198

خ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .199 ًَ  ؟ شحهِٝ أخىٚء أثْٚء افَّْ

خ.أذـر أنقاع اّخىٚء افتل حتدث أثْ .255  ٚء ظِّٜٔ افًَّْ

ة فميٜ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .251 دي دِّ ًي ءات ًمتي  ؟ شؿرا

ٕٜٔ ؟ .252  مٚ افٍرؾ بغ ؿراءات ادخىقضٚت لافَراءات افَر 

ـقق إػ ظِؿ َٕد افُّْهقص ؟ .253  مٚ هل اّشٌٚب افتل حتَّّٝ ظذ ادًٔحٔغ افرُّ

 ؟ شُّـ مـ اّصؾ اّلـافًقًصقـ إػ أؿرب مٚ يً »مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .254

 ٚ هل اّشٌٚب افتل شٚظدت ظذ زيٚدة اّخىٚء افًٍقيٜ أثْٚء ظِّٜٔ افًَّْخ ؟م .255

َـّٛ»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .256  ؟ شاّخىٚء تساـؿ لتتوٚظػ لتس

257. .ٜ َّّ  أذـر بًض افٍقارؾ افٍتٚؾٜٓ بغ ادخىقضٚت, لأخرم ًمٓ

ٚخ لتٍٚلت صالحٔتٓؿ فًِّؾ ؟ .258 ًٍ ٍٔٚت ظدف ظهّٜ افُّْ  مٚ هل تًٌ

ٚخ ُدخٚـ خًمتِػ أخقاق افتٌديؾ   خمىقضٚهؿ ؟مٚ هل اّشٌٚب اف .259 ًٍ  تل دؾًٝ بًض افُّْ

 حٚذا يًتَد بًض ظِامء ادًٔحٔغ بٚشتحٚفٜ افقصقـ إػ اّصؾ ًٍٕف ؟ .215

 ؟ شافٍسة ادٍَقدة»مٚ ادَهقد بًٌٚرة:  .211

ـٍ ادًٔحل أق حٚـ خمىقضٚت افًٓد ادديد أؾوؾ مـ بٚؿل افُتٚبٚت افَديّٜ ؟ .212  حٚذا يي

َّٜٔ اّربًٜا»مٚ هل  .213  ؟ أذـر أمٚــ لأشٌٚب ٕنٖهٚ. شفًِٚالت افَّْه

ِّٔز ٕص افًٓد افَديؿ افًزن ظـ ٕص افًٓد ادديد افٔقٕٚن ؟ .214  مٚ افذن ًيّ

 مٚ هق تَدير افًِامء فًدد اُختالؾٚت بغ ادخىقضٚت ؟ .215

د افِّْيص, مع ذـر ـٍٜٔٔ افتًًَّٚمؾ مع هذك افَقاظد. .216  أذـر بًض ؿقاظد افََّْ

ٚد افًٓد ادديد ظّاله صٚؿاٚ ؟مٚ هق ش .217 ٍَ ًٕ  ٌٛ افذن جيًؾ مـ ظّؾ 

 أذـر اّشٌٚب اّربًٜ افتل لوًٓٚ ألرجيٕٚقس فالختالؾٚت بغ ادخىقضٚت. .218
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ٚه بٚفٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ ؟ أذـر مًِقمٜ ؽريٌٜ ظْف. .219 ـ مـ ؿٚف بْؼ افًٓد ادديد مىٌقظ  مـ هق ألَّ

 ـٍٜٔٔ إثٌٚت حتريػ افُتٚب ادًَدَّس

س ؟مٚ هل افىر .225  يَٜ افًِّٜٔ ُثٌٚت حتريػ ٍٕص افُتٚب ادًَدَّ

س. .221  أذـر أشٓؾ ضريَٜ ُثٌٚت حتريػ ٍٕص افُتٚب ادًَدَّ

س ؟ .222  ـٔػ تُقق افتَّْٚؿوٚت لاّخىٚء دفٔاله ظذ حتريػ افُتٚب ادًَدَّ

س, مع ذـر إجٚبٚت ه .223  يًٜ حٚ.أذـر اّشِّٜ افتل يىرحٓٚ ادًٔحل داِامه بخهقص إثٌٚت حتريػ افُتٚب ادًَدَّ

 خمىقضٚت افُتٚب ادَدس

 :افًٓد افَديؿ 

 أذـر ادهٚدر ادًختٍِٜ فٍْص افًٓد افَديؿ. .224

 أذـر اّنقاع ادًختٍِٜ فَِّْص افًزن فًِٓد افَديؿ. .225

ِّٔٝ ؟ .226  مٚ هق تٚريخ أؿدف خمىقضٜ ظزيٜ فًِٓد افَديؿ ؿٌؾ اـتنٚؽ خمىقضٚت افٌحر اد

 قرة فًِٓد افَديؿ.أذـر أشامء بًض ادخىقضٚت افًزيٜ ادنٓ .227

 افذن ًترجؿ مْف مجٔع ترمجٚت افًٓد افَديؿ. شافَّْص افًزن»أذـر اشؿ  .228

 أذـر بًض ادًِقمٚت ظـ ادامظٜ افٔٓقديٜ افتل لوًٝ هذا افَّْص افًزن. .229

ِّٔٝ ؟ .235  مٚ هل زمـ ـتٚبٜ خمىقضٚت ؿّراق افٌحر اد

ت   .231  ٕص خمىقضٚت ؿّراق ؟ مٚ هل اّنقاع ادًختٍِٜ مـ أصُٚـ افًُّْهقص افتل ًلٌجدي

س ؟ .232 ٚمريغ بحًٛ اظتَٚد افٔٓقد افًزإٔغ ؟ مٚ هق ؿٕٚقق ـتَٚبؿ ادًَدَّ ًَّ  مٚ هق أصؾ افٔٓقد اف

 أذـر بًض أمثِٜ اُختالؽ بغ افتقراة افًٚمريٜ لافتقراة افًزيٜ. .233

ٚمريغ جتٚك اختالؾٚهؿ حقـ افتقراة ؟ .234 ًَّ  مٚ مقؿػ افٔٓقد افًزإٔغ لافٔٓقد اف

 أصٓر خمىقضٜ فِتقراة افًٚمريٜ ؟ مٚ هق .235

 مٚ هق تَدير افًِامء فًدد اُختالؾٚت بغ افتقراة افًٚمريٜ لافتقراة افًزيٜ ؟ .236

 مٚ هل مهٚدر ٍٕص افسمجٜ افًًٌْٜٔٔ افٔقٕٕٜٚٔ فًِٓد افَديؿ ؟ .237
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 :افًٓد ادديد 

 أذـر أنقاع ادخىقضٚت افٔقٕٕٜٚٔ فًِٓد ادديد. .238

ٔاٚ إػ .239  اّنقاع ادًختٍِٜ مـ خمىقضٚت افًٓد ادديد افٔقٕٕٜٚٔ. أذـر ـٍٜٔٔ اُصٚرة ظِّ

 ( ُٕجٔؾ يقحْٚ ؟P52مٚ هل ؾِٚدة برديٜ جقق رايالٕدز ) .245

 مٚ هل أصٓر بردٍيٚت افًٓد ادديد افٔقٕٕٜٚٔ ؟ )أذـر اشؿ ادجّقظتغ( .241

 ( ؟P64أذـر ادًنُِٜ افٍداِرة حقـ برديٜ ادجدفٜٔ ) .242

 هٚ مـ اّـثر فألؿؾ.ًؿؿ بستٔٛ اّنٚجٔؾ حًٛ ظدد خمىقضٚ .243

 أذـر أهٍؿ خمىقضٚت إٕجٔؾ يقحْٚ. .244

 أذـر أهؿ خمىقضٚت إٕجٔؾ فقؿٚ. .245

َِّدات ا فٌُرة( .246  أذـر أشامء أهؿ خمىقضٚت افًٓد ادديد. )ادًج

ٜ لًمُتٌنػ  .247  .شخمىقضٜ افَاممٜ»أذـر اشؿ لؿهَّ

 ٕٕٜٚٔ.أهؿ خمىقضٚت افًٓد ادديد افٔق شخمىقضٜ افَاممٜ»أذـر اّشٌٚب افتل جتًؾ مـ  .248

 أذـر افىًُّرؾ ادًختٍِٜ فْؼ ٍٕص ادخىقضٚت ادًُتنٍٜ. .249

 مٚ هل ـٍٜٔٔ تًّٜٔ خمىقضٚت اّحرؽ افٌُرة ؟ )إػ مٚذا ًتنر اّشامء ؟( .255

س ؟ 55حٚذا أمر اُمزاضقر ؿًىْىغ بًّؾ  .251  ًٕخٜ فُِتٚب ادًَدَّ

ئّٜ, افٌٔزيٜ, لاصْجىقق.أذـر بًض ادًِقمٚت احٍٚمٜ ظـ ادخىقضٚت افتٚفٜٔ: افٍٚتُٕٜٔٚٔ, اف .252 ُْدريٜ, اّؾرا ًَّ 
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 ادراجع

 اّشٚشٜٔ ادراجع 

 ط. دار افُتٚب ادَدس.ـٔػ تَرأ افُتٚب ادَدس , 

  :مُتٌٜ اُخقة.لحل افُتٚب ادَدسيقشػ ريٚض , 

  :دار افثَٚؾٜ.تٚريخ افُتٚب ادَدسشتٍٔـ مِٔر ل رلبرت هقبر , 

  :مجٜ: مرؿس دالد, مُتٌٜ ادحٌٜ, ترتٚريخ افًُْٜٔيقشٚبٔقس افَٔكن. 

  :دار جمِٜ مرؿس.ؾُرة ظٍٚمٜ ظـ افُتٚب ادَدسمَُٚت مـ جمِٜ مرؿس , 

  :س هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔترمجٜ اافُتٚب ادًَدَّ  , مجًٔٚت افُتٚب ادَدس   ادؼؾ.فرَّ

  :دار جمِٜ مرؿسافًٓد افَديؿ ـام ظرؾتف ـًْٜٔ اُشُْدريٜرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر ,. 

  بٚفًٌٚشٜٔ, اّنٌٚ رليس خمىقضٚت افُتٚب ادَدس بٌِٚهٚ اّصِٜٔمٚهر إشحٚؾ: صْقدة. 

  ًٜـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜهؾ افُتٚب ادَدس لحدك يٍُل؟اّنٌٚ راؾِٚٔؾ: ًمراج  ,. 

  :ط. دار افُتٚب ادَدس.تَديؿ افُتٚب ادَدس )تٚرَيف, صحتف, ترمجٚتف(ظٌد ادًٔح اشىٍٕٚقس , 

 ًٌٚظدةمً  ادراجع 

  :ْٚك يقح ًَّ ٌَّٜ.صّس افٌز افٍَس مْ  , مُتٌٜ ادح

  :دار افثََّٚؾٜ ,داِرة ادًٚرؽ افُتٚبٜٔجمِس حترير. 

  :دار افثَٚؾٜ.اددخؾ إػ افًٓد ادديدؾٓٔؿ ظزيز , 

  :هٚرمقن فِىٌٚظٜظهّٜ افُتٚب ادَدسافَّص متك ًمرجٚق ,. 

  :ٌُتٚيبريٚض يقشػ دالد د اف  ر ادؼؾ بٌرلت., دامدخؾو إػ افََّْ

  :ط. دار افْؼ اّشٍَٜٔ.افقحل اُهلل فُِتٚب ادَدس رثر بْٔؽ , 

  :ط. هّٜٔ اخلدمٜ افرلحٜٔ لتدريٛ افَٚدة.ـتٚب لؿرارجقش مٚـدليؾ , 

  :ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٚفٍجٚفٜتًٍر افًٓد ادديدأنىقٕٔقس ؾُرن ,. 

  :ؽ إػ افُتٚب ادَدساّب إشىٍٚق ذبْتٔٔف  دار ادؼؾ بٌرلت., تًرَّ

  :ٚمْنقرات ادُتٌٜ افٌقفًٜٔ.ظذ ظتٌٜ افُتٚب ادَدساّب جقرج شٚب , 

  :مىًٌٜ ألتقبرٕٝ.افُتٚب افٍريد لافدؾٚع ادجٔدافدـتقر ؾريز صّقِٔؾ , 

  :ٞادزء اّلـ, ط. افُِٜٔ اُـِرئُٜ.افالهقت ادًَٚرقافٌٚبٚ صْقدة افثٚف , 



 [98..... ] فُتٚب ادَدسا ظـ صٚمِٜ ؾُرة

www.alta3b.wordpress.com 

  :دار افَديس يقحْٚ احلٌٔٛ فِْؼ.ٓد ادديداددخؾ إػ افًمقريس تٚلرضلس , 

  :س س   افؼؾ اّلشط ,افسمجٜ افًربٜٔ ادًنسـٜافُتٚب ا دًَدَّ  .دار افُتٚب اًدَدَّ

  :دار اّنٌٚ أنىقٕٔقسافُتٚب ادَدس ظز افَرلق لاّجٔٚـدلمٚديقس افرزيَل ,. 

  :ْٚدار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ, ادزء اّلـ, ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن ح. 

  :ٜٔط. ـًْٜٔ مٚر مْٔٚ بٚفٍٔقفأصٚفٜ افُتٚب ادَدس لاشتحٚفٜ حتريٍفافَّص بقُ ظى ,. 

  :دار افتٖخٔػ لافَّْؼ فًُِْٜٔ اّشٍَٜٔ بٚفَٚهرة.اددخؾ إػ افُتٚب ادَدس, حٌٔٛ شًٔد 

  :ٞس, ط. افُِٜٔ اُـِرئُٜ.ٚفُتٚب ادَدخٚصٜ ب , أشِّٜشْقات مع أشِّٜ افْٚسافٌٚبٚ صْقدة افثٚف 

  :ـًْٜٔ مٚر جرجس بُٚشُْدريٜ.ٕيرة صٚمِٜ فًِؿ افٌٚترلفقجل   افًتٜ ؿرلق اّلػتٚدرس يًَقب مِىل , 

  :دير افَديس أنٌٚ مَٚر.ؿٚمقس يقٕٚن ظريب فُِامت افًٓد ادديد لافُتٚبٚت ادًٔحٜٔ اّلػرهٌٚق دير أنٌٚ مَٚر , 
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